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PREAMBUL 

 
 Traficul de fiinŃe umane a dobândit, în ultimii ani, dimensiunile şi particularităŃile unui 
fenomen social transnaŃional, responsabil pentru zeci de mii de drame umane, pentru suferinŃe 
devastatoare provocate victimelor exploatării prin muncă ori în scopuri sexuale, şi, în aceeaşi 

măsură, un fenomen de criminalitate organizată care nu cunoaşte graniŃe, implicând o infracŃiune 
gravă, pedepsită de legislaŃiile penale ale Ńărilor de origine, tranzit şi exploatare/ destinaŃie. 
 
 AsistenŃa si protecŃia victimelor traficului de persoane sunt dimensiuni cardinale ale 
oricărei strategii de luptă împotriva acestui fenomen. Respectarea şi protejarea drepturilor 

persoanei trebuie, în mod necesar, să guverneze eforturile oricărei organizaŃii sau instituŃii care 
oferă asistenŃă şi protecŃie victimelor traficului, iar măsurile anti-trafic să nu aducă atingere 
drepturilor şi libertăŃilor acesteia.  
 

 AsistenŃa oferită victimelor traficului de persoane trebuie să se fundamenteze pe o abordare 
holistică, respondentă ansamblului nevoilor acestora, să păstreze caracterul de continuitate, să 

urmărească particularităŃile individuale ale victimei (vârstă, sex, apartenenŃă culturală, religioasă, 
stare de sănătate) şi, în aceeaşi măsură, să fie oferită de profesionişti pregătiŃi, într-un mediu sigur, 
protejat şi primitor. Orice formă de asistenŃă acordată victimelor traficului de persoane ar trebui să 

respecte standarde minime de calitate, cu scopul central al asigurării unui minim de servicii tuturor 
victimelor, dar şi al individualizării asistenŃei în funcŃie de specificul fiecărui caz şi, deci, de 

nevoile persoanei asistate. În acest sens, AgenŃia NaŃională împotriva Traficului de Persoane a 
elaborat şi înaintat pentru aprobare proiectul unei hotărâri de guvern privind standardele naŃionale 

specifice pentru serviciile specializate de asistenŃă a victimelor traficului de persoane. 

Reglementarea standardelor a fost făcută prin adoptarea proiectul în forma H.G. nr. 1283/ 2007 
privind standardele naŃionale specifice pentru serviciile specializate de asistenŃă a victimelor 

traficului de persoane. 
 

Pentru a înlesni implementarea standardelor naŃionale, ANITP a elaborat prezentul ghid 

metodologic pentru îmbunătăŃirea practicii în domeniul asistenŃei acordate victimelor 
traficului de persoane, cu sprijinul autorităŃilor olandeze, în interiorul proiectului ÎmbunătăŃirea 

calităŃii asistenŃei şi serviciilor de protecŃie acordate femeilor victime ale traficului de persoane şi 

eficientizarea măsurilor de prevenire împotriva traficului de femei.  
Scopul Ghidului metodologic este acela de a pune la dispoziŃia instituŃiilor şi organizaŃiilor 

care furnizează servicii de asistenŃă şi protecŃie victimelor traficului de persoane informaŃii 
specializate, instrumente de lucru, recomandări şi proceduri tehnice de implementare, pentru 

oferirea acestor servicii în conformitate cu criteriile calitative enunŃate de standardele naŃionale 
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specifice pentru serviciile specializate de asistenŃã şi protecŃie a victimelor traficului de persoane3 
(denumite în continuare „standarde naŃionale”). 

 

 

 

SPECIFICAłII 

 
Prezentul ghid metodologic reflectă prevederile actelor normative existente în domeniu: 

 
1. Legea nr. 678/2001, modificata si completata ulterior, privind prevenirea si combaterea 

traficului de persoane, 
2. Hotarârea Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

dispozitiilor Legii 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, 
3. Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor 

infractiunilor, 
4. Hotarârea Guvernului nr. 1295/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru 

prevenirea si combaterea traficului de copii, 
5. Conventia Natiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate adoptate la 

New York la 15 noiembrie 2000, ratificata prin Legea nr. 565/2002, 

6. Protocolul privind prevenirea, reprimarea si pedepsirea traficului de persoane, în special al 
femeilor si copiilor, aditional la Conventia Natiunilor Unite împotriva criminalitatii 

transnationale organizate ratificat prin Legea nr. 565/2002, 
7. Conventia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinte umane ratificarea 

prin Legea nr. 300/2006, 

8. Planul Uniunii Europene privind cele mai bune practici, standarde si proceduri pentru 
combaterea si prevenirea traficului de fiinte umane publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, 09.12.2005. 
 

 Ghidul metodologic descrie acŃiunile necesare pentru protecŃia victimelor şi realizează un 
tablou de bază al procesului, factorilor de risc şi vulnerabilitate şi efectelor traficului de persoane, 

precum şi al asistenŃei victimelor, apelând la literatura de specialitate, la rezultatele cercetărilor în 
domeniu şi la experienŃa dobândită în practica serviciilor de specialitate care acŃionează în 
domeniu. 
 Ghidul metodologic respectă principiile intervenŃiei în situaŃiile de victimizare prin trafic 
de persoane. 

 
                                                
3 H.G. 1238/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 715/23,10,2207, privind aprobarea 
Standardelor naŃionale specifice pentru serviciile specializate de asistenŃã şi protecŃie a victimelor traficului 
de persoane. 
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 Ghidul metodologic accentuează rolul formării profesionale iniŃiale şi continue a 
specialiştilor care lucrează pentru furnizorii serviciilor de asistenŃă a victimelor. 
 Ghidul metodologic accentuează responsabilităŃile diferitelor instituŃii, organizaŃii şi 
specialişti implicaŃi în asistenŃa victimelor traficului de persoane. 
 Ghidul metodologic este complementar cu standardele naŃionale specifice pentru serviciile 

specializate de asistenŃã şi protecŃie a victimelor traficului de persoane. 
 
Standardele naŃionale reunesc ansamblul normelor care reglementează activităŃile de 

asistenŃã şi protecŃie a victimelor traficului de persoane şi pe baza cărora sunt evaluate activităŃile 
furnizorilor de servicii şi calitatea serviciilor acordate de către aceştia victimelor traficului de 

persoane. 
Serviciile de protecŃie şi asistenŃã sunt oferite victimelor traficului de persoane fie în centre 

de asistenŃã şi protecŃie a victimelor traficului de persoane, înfiinŃate în baza Legii nr. 

678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările 

ulterioare, fie în centrele sau adăpost/ centruurile organizaŃiilor neguvernamentale, denumite în 
continuare centre. 

Furnizorii pot organiza şi acorda servicii victimelor traficului de persoane la domiciliul 
acestora, în centre de zi sau în centre rezidenŃiale. 

De fiecare dată când, în conŃinutul ghidului se face referire la serviciile de protecŃie şi 

asistenŃã asistenŃă oferite victimelor traficului de persoane va fi înteleasă asistenŃa oferită la 
domiciliul victimelor, în centre de zi şi/sau în centre rezidenŃiale. 

 
În funcŃie de durata de acordare, serviciile de protecŃie şi asistenŃã a victimelor traficului de 

persoane se împart în: servicii de urgenŃã sau servicii de lungã duratã. 

Legea nr. 211/2004  privind unele mãsuri pentru asigurarea protecŃiei victimelor 
infracŃiunilor se referã în mod expres la consilierea psihologicã care se acordã victimelor 
infracŃiunilor prevăzute în Legea nr. 678/2001 , cu modificările şi completările ulterioare. 

Mecanismul instituŃional prin care se asigurã consilierea psihologicã a victimelor este reprezentat 
de serviciile de probaŃiune şi protecŃia victimelor care funcŃionează pe lângă tribunale. Potrivit 
Legii nr. 211/2004 , organizaŃiile neguvernamentale pot organiza, în mod independent sau în 

cooperare cu autorităŃile publice, servicii pentru consilierea psihologicã a victimelor infracŃiunilor 
şi pentru asigurarea altor forme de asistenŃã a victimelor infracŃiunilor. 

ProtecŃia şi asistenŃa copiilor victime ale traficului de persoane se realizează în serviciile 
specializate din cadrul sistemului de protecŃie a copilului, potrivit Legii nr. 272/2004  privind 
protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 
1.295/2004  privind aprobarea Planului naŃional de acŃiune pentru prevenirea şi combaterea 
traficului de copii. 
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ABREVIERI 
 

ANITP   AgenŃia NaŃională împotriva Traficului de Persoane 

ANPDC  Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului  

AJOFM  AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă 

AJSP   Autoritatea JudeŃeană de Sănătate Publică 

BCCOA  Biroul pentru Combaterea CriminalităŃii Organizate şi Antidrog 

CPC   Comisia pentru ProtecŃia Copilului 

CPACRVT  Centrul de ProtecŃie şi AsistenŃă a Copilului Repatriat şi Victimă a 

Traficului 

DGASPC  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi pentru ProtecŃia Copilului 

DIICOT  DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism 

HG   Hotărâre de Guvern 

IGPR   Inspectoratul General al PoliŃiei Romane 

ISJ   Inspectoratul Şcolar JudeŃean 

IJP   Inspectoratul JudeŃean de PoliŃie 

IJPF   Inspectoratul JudeŃean al PoliŃiei de Frontieră 

MAE   Ministerul Afacerilor Externe 

MIRA   Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 

MEC   Ministerul EducaŃiei şi Cercetării 

MS   Ministerul SănătăŃii 

MJ   Ministerul JustiŃiei 

MMSSF  Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei 

SPAS   Serviciu public de asistenŃă socială de la nivelul consiliilor locale ale  
   municipiilor şi oraşelor 

SPVRSI  Serviciul de protecŃie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor 

ONU   OrganizaŃia NaŃiunilor Unite 

SBSP   Sindromul bazal de suprasarcina psihotraumatică 

SSPC    Sindromul de suprasarcina psihotraumatică complexa 

RT    ReacŃie traumatica 

TSTC    Tema situaŃionala traumatica centrala 
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Capitolul 1.  
 

DELIMITĂRI CONCEPTUALE. DEFINIłII OPERAłIONALE. 

 
 

Prezentul capitol al ghidului urmăreşte clarificarea noŃiunilor-cheie cu care operăm în 
dezvoltarea procedurilor şi recomandărilor destinate implementării standardelor naŃionale 

specifice pentru serviciile specializate de asistenŃă a victimelor traficului de persoane.  
Pornim de la premisa faptului că, în orice domeniu al practicii în câmpul social (dar nu 

numai în cel social) o înŃelegere comună în rândul specialiştilor a noŃiunilor, termenilor şi 

conceptelor cu care operăm una dintre condiŃiile Sine-qua-non ale „funcŃionării” în acel domeniu. 
 

 Standardele naŃionale au în vedere următoarele capitole/ arii de interes: 1/ reŃeaua 
naŃională de servicii pentru protecŃia şi asistenŃa victimelor traficului de persoane şi cooperarea 

inter-sectorială, 2/ etapele principale ale procesului de asistenŃă şi protecŃie a victimelor (admiterea 
în centru a victimei, condiŃia de confidenŃialitate, evaluarea comprehensivă şi multidimensională a 

cazului în vederea stabilirii măsurilor de protecŃie, acordarea serviciilor de asistenŃă, evaluarea 
intervenŃiei de caz şi monitorizarea post-intervenŃie, documentarea cazurilor şi protecŃia datelor, 
transmiterea şi schimbul de informaŃii legate de caz şi ieşirea persoanei asistate din centru, 3/ 

principalele aspecte ce urmăresc reabilitarea socială a victimei: programul personalizat de 
consiliere /psihoterapie şi reabilitarea psiho-socială a victimelor, 4/ norme privind calitatea 

îngrijirilor acordate victimelor. Un alt capitol 5/ face referire la mediul asigurat victimelor, 
respectiv: organizarea  centrelor de zi şi a centrelor rezidenŃiale, condiŃiile de locuit în centre şi 
asigurarea condiŃiilor igienico-sanitare. Standardele conŃin şi reglementări minime privind 6/ 

recrutarea şi angajarea personalului centrelor, formarea iniŃială şi continuă şi supervizarea 
personalului centrelor, precum şi principii privind etica profesională. Ultima parte este alocată 7/ 

normelor în domeniul managementului şi al administrării centrelor şi programului de asistenŃă şi 
protecŃie a victimelor, inclusiv norme privind evaluarea şi monitorizarea implementării acestuia. 

 
Victima traficului de persoane - în sensul standardelor naŃionale, conceptul de victimã a 

traficului de persoane desemnează orice persoanã fizicã vătămata despre care existã informaŃii cã a 
fost supusã infracŃiunilor privind traficul de persoane prevăzute de Legea nr. 678/2001 , cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Victima traficului de persoane asistatã - persoanã vătămata prin săvârşirea infracŃiunilor 

privind traficul de persoane prevăzute de Legea nr. 678/2001 , cu modificările şi completările 
ulterioare, care beneficiază de un serviciu de asistenŃã. 
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Termenii centru de zi şi centru rezidenŃial sunt utilizaŃi în sensul Legii nr. 47/2006 privind 
sistemul naŃional de asistenŃã socialã. 
 

Referirea victimelor traficului de persoane - transmiterea victimei traficului de persoane 
către furnizorii de servicii de protecŃie şi asistenŃã. 

 
Servicii de asistenŃã şi protecŃie a victimelor traficului de persoane - totalitatea serviciilor 

acordate victimelor traficului de persoane prevăzute de normele legale în vigoare. 
 
Servicii de urgenŃã - ansamblul de mãsuri şi acŃiuni necesare întreprinse de către furnizor 

în momentul identificării victimelor traficului de persoane, în vederea depăşirii unei situaŃii de 
crizã. 

 
Servicii de lungã duratã - ansamblul de mãsuri şi acŃiuni necesare întreprinse de către 

furnizor în vederea reintegrării sociale a victimelor traficului de persoane. 
 

IntervenŃia pe caz - ansamblul mãsurilor ori acŃiunilor necesare care sunt luate în vederea 
depăşirii şi rezolvării situaŃiei de crizã sau dificultate în care se aflã o victimã a traficului de 
persoane. 

 
Post-intervenŃie - perioada ulterioară ieşirii victimei traficului de persoane din centru, 

destinatã activităŃilor de monitorizare a reintegrării sociale a acesteia. 
 

Manager responsabil de caz - asistentul social sau psihologul desemnat de coordonatorul 

centrului/ furnizorului de servicii sã coordoneze activităŃile specifice în vederea reabilitării şi 
reintegrării sociale a victimelor traficului de persoane asistate în centru. 
 

 (ConstelaŃie de) factori de risc/ vulnerabilitate faŃă de victimizarea prin trafic intern şi 
transfrontalier - totalitatea elementelor/ aspectelor care privesc calitatea vieŃii sociale, economice/ 
profesionale, psihologice, starea de sănătate a unei persoane care, într-un anumit moment al vieŃii 

sale şi în contexte de viaŃă particulare o pot situa într-o poziŃie de risc, transformând-o într-o 
persoană ce poate fi atrasă cu uşurinŃă în condiŃia de victimă a infracŃiunii de trafic de persoane 
pentru exploatare în scopuri economice. 
 
 4Incluziune sociala - setul de masuri si acŃiuni multidimensionale din domeniile protecŃiei 
sociale, ocupării forŃei de munca, locuirii, educaŃiei, sănătăŃii, informării-comunicării, mobilităŃii, 
securităŃii, justiŃiei si culturii, destinate combaterii excluziunii sociale. 

                                                
4 Legea privind sistemul national de asistenta sociala, legea nr 47/2006 
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 5Serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri si acŃiuni realizate pentru a 
răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităŃilor, în vederea 
prevenirii şi depăşirii unor situaŃii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenŃă, pentru creşterea 
calităŃii vieŃii şi promovarea coeziunii sociale; serviciile sociale se pot organiza în forme diverse, 

stabilite prin nomenclatorul serviciilor sociale. 
 
 6Furnizorii de servicii sociale sunt persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, 
care acorda servicii sociale în condiŃiile prevăzute de lege. 
 

 Reabilitarea socială a victimei traficului de persoane - procesul prin care o victimă 
traficului de persoane, în urma suportului primit din partea furnizorilor acreditaŃi de servicii 
sociale, într-un interval temporal post-victimizare determinat, devine aptă pentru exerciŃiul plenar 
al capacităŃilor proprii mentale şi fizice, probând o „funcŃionare” socială, psihică şi fizică în 

consonanŃă cu aceste capacităŃi. 
 

 7Nevoia sociala - ansamblul de cerinŃe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea 
condiŃiilor de viata, in vederea integrării sociale. 
 

 8PrestaŃiile sociale sunt masuri de redistribuŃie financiară destinate persoanelor sau 
familiilor care întrunesc condiŃiile de eligibilitate prevăzute de lege. 

 
 9Comunitatea locală reprezintă totalitatea membrilor organizaŃi ai colectivităŃii locale, 
formele de asociere a acestora, instituŃiile administraŃiei publice locale, precum şi alte instituŃii 

publice ori private din domeniul educaŃiei, sănătăŃii sau altele asemenea. 
  
 10Standardele generale si specifice de calitate reprezintă ansamblul de norme pe baza 

cărora sunt evaluate şi monitorizate activitatea furnizorilor şi calitatea serviciilor sociale acordate. 
 
 11Ancheta socială este o metodă de investigaŃie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi 

de prelucrare a informaŃiei, în scopul analizei situaŃiei sociale şi economice a persoanelor, 
familiilor, grupurilor sau comunităŃilor, având rol de diagnostic social. 
 

                                                
5 Legea privind sistemul national de asistenta sociala, legea nr 47/2006 
6 Legea privind sistemul national de asistenta sociala, legea nr 47/2006 
7 Legea privind sistemul national de asistenta sociala, legea nr 47/2006 
8 Ibidem 7. 
9 Ibidem 7. 
10 Ibidem 7. 
11 Ibidem 7. 
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 12Dezvoltarea comunitară reprezintă procesul prin care o comunitate îşi identifică anumite 
probleme prioritare, se implică şi cooperează în rezolvarea lor, folosind preponderent resurse 
interne. 
 
 13Societatea civilă este formată din persoane asociate sub diferite forme, pe baza unor 

interese comune, şi care îşi dedică timpul, cunoştinŃele şi experienŃa pentru a-si promova si apăra 
drepturile şi interesele; formele asociative pot fi, în principal, asociaŃii şi fundaŃii, organizaŃii 
sindicale şi patronale, organizaŃii culturale şi de cult, precum şi grupuri comunitare informale. 
 

SituaŃie de criză14 - starea care apare  la un moment dat în viaŃa unei persoane/familii şi 

care generează un dezechilibru, persoana/familia neavând resursele necesare pentru depăşirea 
acesteia. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                
12 Ibidem 7. 
13 Ibidem 7. 
14 „Manual de bune practici în asistenŃa socială comunitară”, material elaborat de către World Vision România, 
Biroul Iaşi, în cadrul proiectului “ Formarea lucrătorilor sociali din mediul rural”. 
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Capitolul 2. 
 
FACTORII DE RISC. CONSECINłELE PSIHOLOGICE ALE VICTIMIZĂRII PRIN 

TRAFIC DE PERSOANE. 

 

 

2.1. Traficul de persoane - factori de risc. 

 
Traficul de persoane nu este un fenomen de dată recentă. Transformările prin care au 

trecut Ńările din sud-estul, centrul şi estul Europei a generat o creştere semnificativă a 
dimensiunilor fenomenului traficului de persoane în Europa. 
 

Până de curând, traficul de persoane în România consta în principal în traficul de femei 

şi copii în scopul exploatării sexuale. Recent, datele statistice raportate semnalează creşterea 
alarmantă a numărului de persoane, cetăŃeni români, traficaŃi în scopul exploatării prin muncă. 
Astfel, raportul privind situaŃia traficului de persoane în România pe primele 6 luni ale anului 

200715 remarcă faptul că, pentru prima dată, numărul victimelor exploatate prin muncă (425) îl 
depăşeşte pe cel al victimelor exploatate sexual (406). Acelaşi raport precizează faptul că 

distribuŃia victimelor în funcŃie de gen, comparativ cu semestrul I al anului 2006, cunoaşte o 
modificare majoră. Din totalul victimelor identificate, 528 sunt femei (faŃă de 982 în perioada 
similară din 2006), ceea ce reprezintă 56%, un procentaj sensibil mai mic decât cel 

corespunzător anului 2006 (77%). Implicit, procentul victimelor de sex masculin a crescut de la 
23% în semestrul I al anului 2006, la 44% pentru aceeaşi perioadă din anul 2007. Acest fapt 
este în acord cu creşterea numărului de victime exploatate prin muncă forŃată, pentru care 

majoritatea persoanelor traficate este reprezentată de bărbaŃi, respectiv 81%. Aceasta atrage 
atenŃia asupra nevoii adaptării sau iniŃierii unor programe de asistenŃă şi protecŃie, care, până în 

prezent s-au axat în bună măsură pe asistenŃa victimelor traficului în scopul exploatării sexuale. 
 

Există o serie de factori care favorizează traficul de persoane. Aceştia pot fi grupaŃi pe 
diferite niveluri, cum sunt: 
 
Nivel macro-social 

� sărăcia, 

� dezorganizarea socială, 
� şomajul, 
� dezvoltarea migraŃiei internaŃionale pentru muncă, 
� sistemul lacunar de depistare şi control a traficului de persoane, 

                                                
15 http://anitp.mira.gov.ro/ro 
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� politici sociale ineficiente: 
� alocarea bugetară insuficientă pentru programele privind excluziunea socială şi 

combaterea traficului de persoane, 
� lipsa serviciilor de asistenŃă socială comunitară de prevenŃie,  
� lipsa de oportunităŃi pentru tinerii care părăsesc sistemul de asistenŃă socială, 

� lipsa /insuficienŃa unor programe educaŃionale relevante. 
 
Nivel comunitar 

� poziŃionarea geografică a comunităŃii în apropierea frontierelor, 
� existenŃa în comunitate a unor cazuri precedente de muncă în străinătate, care sunt 

cunoscute ca poveşti de succes, 
� lipsa oportunităŃilor de muncă, 
� credinŃa că: „nu mi se poate întâmpla tocmai mie!” 

  

Nivel familial 
� dezorganizarea socială a familiei, 

� relaŃiile conflictuale, alte disfuncŃii, 
� comportamentele deviante: alcoolismul, violenŃa domestică, 
� lipsa de informare, 

� lipsa de acces la serviciile şi programele de asistenŃă socială disponibile.  
 

Nivel individual 
� capitalul uman scăzut, 
� situarea în grupe de risc: apartenenŃă sexuală (victimele de sex feminin predomină în 

situaŃia statistică a victimelor identificate şi asistate în anul 2006) şi vârstă (cele mai 
multe victime au vârste cuprinse între 18-25 ani, conform situaŃiei victimelor asistate la 

nivelul ANITP, în anul 2006), 
� discrepanŃa dintre nivelul aşteptărilor şi resursele individului pentru atingerea acestora 

prin mijloace legitime, 
� lipsa de informare16. 

 
În afară de prezenŃa şi acŃiunea acestor factori, fenomenul traficului de persoane trebuie 

văzut atât dintr-o dublă perspectivă: ofertă şi cerere, aspecte care sunt strâns legate de 

problematica migraŃiei în scopul muncii. Cu toate că nivelul şomajului (chiar în unele state 
membre UE) este destul de ridicat, se constată în general o cerere de forŃă de muncă străină, şi 

                                                
16 Raport privind situaŃia traficului de persoane în România, ANITP, 2006 
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în particular pentru servicii care să fie prestate de către femei, fără ca acestea să deŃină forme 
legale17. 
 

Datorită slabelor oportunităŃi de muncă în Ńară, femeile caută posibilităŃi de angajare în 
străinătate. Pe de o parte, aceste caracteristici pot să creeze impresia că avem de-a face cu o 

feminizare a fenomenului migraŃiei. Într-adevăr, rezultatele unei cercetări sociologice 
referitoare la factorii de risc şi distribuŃia geografică, realizată de Centrul pentru Sociologie 
Urbană şi Regională (CURS), Institutul de Cercetare a CalităŃii VieŃii (ICCV) şi Mercury 
Research and Marketing Consultants, la solicitarea OIM România, constată existenŃa unei 
puternice tendinŃe în rândul tinerelor femei de a căuta un loc de muncă în străinătate. Un alt 

aspect constatat de această cercetare şi care creşte vulnerabilitatea acestui grup de persoane o 
reprezintă dorinŃa acestora de a depăşi dificultăŃile existente la nivel comunitar şi familial, în 
încercarea de a găsi soluŃii la un mediu instabil, soluŃii care de cele mai multe ori reprezintă 
căutarea unui loc de muncă în străinătate. 

 
În ciuda prezenŃei anumitor factori de risc, ceea ce poate să determine intrarea unei 

persoane în procesul de trafic reprezintă, de exemplu, credinŃa în poveşti de succes cu privire la 
migraŃia în scopul muncii în străinătate sau contactul cu o persoană sau un grup infracŃional 
care, fie acŃionează fie are legături în zona prostituŃiei sau a exploatării forŃei de muncă la 

negru. 
Dacă aceste aspecte sunt valabile în egală măsură şi în cazul traficului de persoane în 

scopul exploatării prin muncă rămâne încă de clarificat, ceea ce este cert este că avem de-a face 
şi cu o puternică cultură a mobilităŃii sociale (fie în familie sau în comunitate) determinată de 
perspectiva câştigării resurselor de subzistenŃă prin emigrarea într-o altă Ńară.              

 
 

2.2. Traficul de persoane - consecinŃe 

 
 ConsecinŃele victimizării apar într-un registru larg, de fiecare dată fiind prezentă cel puŃin 
una dintre următoarele forme de abuz: 

� lipsirea de nevoi bazale: mâncare, odihnă, 
� lipsa/ limitarea accesului la modalităŃi de păstrare a igienei corporale, 
� îngrădirea sau interzicerea libertăŃii de mişcare, 

� limitarea sau interzicerea accesului la asistenŃă medicală, 
� exploatarea propriu-zisă, 
� abuz sexual, 

                                                
17 „EU-Enlargement, Migration and Trafficking in Women, The Case of South-Eastern Europe - Report”, HWWA 
Hamburg Institute of International Economics, 2004  
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� abuz fizic, 
� abuz emoŃional, 
� izolare/ uneori menŃinere în stare de captivitate, 
� ameninŃări, intimidare. 

  

Procesul traumatizării psihice apare atunci când o persoană a traversat o experienŃă ce 
depăşeşte puterea ei de înŃelegere şi care i-a ameninŃat viaŃa sau integritatea fizică. Efectele 
traumei se regăsesc în plan fizic, dar mai ales în cel psihologic/ emoŃional. Tipologia reacŃiilor 
traumatice este variată. Astfel, sunt prezente reacŃii de natură fizică şi reacŃii psihosomatice. 

 

ReacŃiile în plan psihologic pot fi: 
� cefalee, dureri musculare, dureri abdominale, 
� atacuri de panică, alte tulburări anxios-fobice, 
� modificări ale apatitului alimentar, 

� tulburări de somn, 
� consum de alcool, droguri sau sedative 

 
Majoritatea acestor simptome sunt nespecifice - nu pot fi atribuite necondiŃionat istoricului 

de abuz. Însă persistenŃa lor, ca manifestări clinice, atenŃionează cu privire la caracterul de urgenŃă 

al intervenŃiei terapeutice. 
 

ReacŃiile psihologice pot fi: 
� stare de şoc şi teamă 
� dezorientare şi stări de confuzie, 

� iritabilitate, stări de nelinişte, 
� amintiri invadante, legate de traumă: coşmaruri, “flash-back-uri” ale situaŃiei 

traumatice - imagini mnezice intruzive, care îi evocă victimei secvenŃe ale situaŃiei 

traumatice, 
� dorinŃa de a evita tot ceea ce este asociat cu trauma, 
� sentimente de ruşine, 

� autoculpabilizare, 
� tendinŃa de a minimaliza experienŃa traumatică, 
� tendinŃa de izolare, 

� nevoia de detaşare de mediu, 
� neâncredere, 
� sentimente de neputinŃă, teamă faŃă de viitor, 
� atacuri de panică, 
� sentimentul lipsei de control a propriei vieŃi        
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 Alte tipuri de reacŃii frecvent întâlnite sunt: 
� Apatie/ resemnare. TraficanŃii exercită abuzuri extrem de grave asupra victimelor, 

pentru a le forŃa să se supună ordinelor lor. ViolenŃa, abuzurile, ameninŃările şi 
controlul le pun în condiŃia de a adopta comportamente extreme, pentru a 
supravieŃui. Astfel încât orice mijloace sau modalităŃi de a reacŃiona sau a face faŃă 

pericolului sunt eliminate, iar traficanŃii se folosesc de aceste tactici pentru a 
subjuga şi exploata sexual victimele. 

� Supunere/ obedienŃă. Victimele sunt forŃate să devină obediente, pentru a evita 
represiunile şi violenŃele din partea traficanŃilor. În permanenŃă le sunt oferite 
informaŃii false, menite să prevină încercările de a lua legătura cu poliŃia sau 

tentativele de fugă.  

� ReacŃii dezadaptative. Traumele trăite provoacă neîncrederea victimelor în lumea 
adultă. Realitatea din jurul lor este distorsionată, aşa încât apar îndoieli legate de 
propria persoană şi de oricine altcineva. Trăind într-o realitate lipsită de un minim 

control, o realitate abuzivă, victimele sunt puse în situaŃia de a alege să se schimbe 
pentru a se “adapta” mediului, renunŃând la a încerca să schimbe ceea ce nu pot 

controla. 
� Negarea. Apare ca reacŃie de auto-apărare. Victimele aleg să nu dezvăluie nimic 

familiei, prietenilor sau chiar persoanelor investite să o ajute, încercând să păstreze 

secretul cu privir ela istoria de trafic/ exploatare. Preferă minciuna pentru a ascunde 
familiei ceea ce li s-a întâmplat. ConsecinŃele sunt pe măsură: sentimente de vină, 

de ruşine şi lipsă de valoare. 
 
ConsecinŃe psihopatologice 

� ReacŃie acută de stres. Victimele trăiesc un sentiment de detaşare, pasivitate, de 
reducere a nivelului de percepŃie şi înŃelegere, dezorientare; stări de teamă şi 
panică, iritabilitate, stări acute de oboseală. 

� Sindromul de stres post-traumatic. Apare de obicei la o lună după ce victima a 

trecut printr-o experienŃă traumatică. Implică: re-trăirea traumei prin amintiri 
spontane/coşmaruri, stări de iritabilitate, evitarea oricăror stimuli asociaŃi traumei, 
pasivitate, dificultatea de a-şi reaminti aspecte importante legate de traumă.  

� Disociere. Victimele manifestă o reducere a nivelului conştiinŃei (divizarea 
acesteia), care, la momentul traumei le permite să evite integrarea experienŃei 

traumatizante, iar ulterior, când vor avea amintiri spontane legate de eveniment, vor 
trăi o stare puternică de detaşare/ disociere, legată de amintirile traumatice. 

� Comportamente auto-mutilante. Victimele recurg la automutilare ca modalitate de 
a face faŃă amintirilor extrem de dureroase sau de a “opri” re-amintirea 
evenimentului traumatizant. 
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� Tulburări de memorie. Cercetările au arătat că, uneori, amintirile cu un conŃinut 
traumatic revin în minte însoŃite de puternice stări emoŃionale şi senzoriale, dar în 
acelaşi timp cu puŃin conŃinut verbal. Acestea nu pot fi întotdeauna evocate „la 
comandă” (apar stări de amnezie) şi depind de intensitatea emoŃională a 
experienŃei. 

� Depresie. DispoziŃie tristă, pesimism şi perceperea unui viitor sumbru, tulburări de 
somn, de apetit, lipsă de energie, care duce la pierderea interesului pentru 
activităŃile zilnice.  

� Tulburări de adaptare. Apar ca o consecinŃă ulterioară a experienŃei unui 
eveniment traumatizant; victimele au dificultăŃi în a îndeplini şi cele mai simple 

sarcini, de a face faŃă problemelor zilnice sau de a îşi planifica viaŃa. 
 
 Stigmatizarea socială este văzută ca mesaj negativ despre vinovăŃie, lipsă de valoare, 
comportament „nepotrivit” sau neacceptat social, comunicat în mod direct sau indirect victimelor. 

Femeile şi copii care sunt victime ale violenŃei se simt în permanenŃă vinovate de experienŃa prin 
care au trecut şi de aceea le este foarte greu să vorbească despre ea. Tăcerea lor este determinată şi 

de opinia comunităŃii în care trăiesc, comunitate care îi vede mai degrabă ca pe nişte persoane 
imorale decât ca pe nişte victime, sau supravieŃuitori ai unor experienŃe extrem de dureroase. Din 
aceste motive dar şi din permanenta lor teamă şi lipsă de control, victimele nu vor vorbi despre 

întreaga experienŃă prin care au trecut.   
 Fenomene precum represiunea, disocierea şi negarea apar în egală măsură şi în plan social.  
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Capitolul 3.  
 
MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN LUCRUL CU VICTIMELE TRAFICULUI DE 

PERSOANE 

 

 
 Prezentul ghid metodologic porneşte de la premisa faptului că întregul proces de asistenŃă 
multidisciplinară a victimelor traficului de persoane trebuie să urmeze regulile şi principiile 
managementului de caz în asistenŃa socială. Prin utilizarea managementului de caz în domeniul 
protecŃiei şi asistenŃei victimelor traficului de persoane se urmăreşte punerea în act a intervenŃiei 

multidisciplinare şi interinstituŃionale coerentă, structurată, riguroasă şi eficientă în beneficiul 
victimei. 
  
 În mod particular, în cazurile de victimizare prin trafic de persoane, managementul de caz 

este un proces facilitativ, prin intermediul căruia victimele primesc serviciile de care au nevoie 
pentru depăşirea condiŃiei de victimă şi pentru normalizarea vieŃii lor sociale, psihologice, 

medicale şi economice. 
 
 Managementul cazurilor de victimizare prin trafic are ca scop central crearea conexiunilor 

dintre victimă şi furnizorii acreditaŃi de servicii respondente nevoilor acesteia. Rolul 
managementului de caz este acela de a mobiliza un ansamblu de servicii eficient care să răspundă 

complexităŃii nevoilor victimei. 
  
 Scopurile şi funcŃiile centrale ale managementului de caz în lucrul cu victimele traficului 

de persoane: 
- evaluarea coordonată a istoriei de trafic, a nevoilor victimei, a resurselor acesteia şi 

a celor existente la nivelul comunităŃii în care aceasta trăieşte, 
- mobilizarea eficientă a furnizorilor de servicii specifice şi a resurselor victimelor, 
- conectarea victimelor la reŃeaua furnizorilor de servicii, la resurse şi oportunităŃi 

pentru normalizarea vieŃii lor, 

- dezvoltarea capacităŃii victimelor de a face faŃă dificultăŃilor lor acute şi de a se 
adapta la situaŃia post-victimizare, 

- planificarea serviciilor şi intervenŃiilor în beneficiul victimei, sub forma planului 
individualizat de servicii. 

 

 Urmărind un parcurs logic, managementul cazurilor de victimizare trebuie să respecte 
câteva etape: 
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1. Mediatizarea serviciilor oferite - presupune informarea publicului general cu privire la 
serviciile oferite şi la modalităŃile de accesare a acestora de către victime. 

 
2. Selectarea victimelor care pot beneficia de asistenŃă -  implică o evaluare iniŃială a 

naturii problemei pentru care se oferă suport şi utilizarea criteriilor practicate de către 

furnizorul de servicii pentru selectarea victimelor care pot beneficia de asistenŃă. 
 

3. Evaluarea situaŃiei victimelor 
3.1. Evaluarea iniŃială 
3.2. Evaluarea comprehensivã şi multidimensionalã a cazului în vederea stabilirii mãsurilor de 

protecŃie 
 

4. Planificarea intervenŃiei: 
- solicită identificarea resurselor individuale şi comunitare ce pot fi utilizate în 

procesul de asistenŃă, corelarea nevoilor victimei cu aceste resurse, cu oferta 

serviciului în care lucrează managerul de caz şi cu oferta de asistenŃă a celorlalte 
servicii din reŃeaua naŃională de servicii de protecŃie şi asistenŃă a victimelor 
traficului de persoane, 

- presupune elaborarea planului de servicii/ intervenŃie. 

 
 Planul de servicii are la bază nevoile şi scopurile victimei, abilităŃile/ capacităŃile sale şi 
este construit împreună cu aceasta. În elaborarea planului este indispensabilă stabilirea de către 
managerul de caz a legăturilor formale şi informale cu furnizorii de servicii din reŃeaua naŃională 

 
 

Evaluare finală şi 
închiderea cazului. 
Monitorizarea post-
intervenŃie. 

Evaluare 
detaliată 

 
Planificarea 
intervenŃiei/ 
construirea 
planului de 

servicii  
Monitorizarea 

progreselor 

Victima traficului de 
persoane 

 

IntervenŃie/ 
implementarea 

planului de servicii 

Evaluare 
iniŃială 
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de servicii de protecŃie şi asistenŃă a victimelor traficului de persoane, cunoaşterea resurselor 
acestora şi a costurilor serviciilor oferite. 
 
 Planul de servicii este construit în continuarea aşteptărilor victimei, a opŃiunilor şi 
scopurilor sale pe termen scurt şi lung. Managerul de caz şi echipa de implementare a planului vor 

stabili criteriile cu care vor opera în evaluarea punerii în act a obiectivelor şi scopurilor stabilite în 
plan. Un program clar de reevaluare şi adaptare a scopurilor şi obiectivelor iniŃiale trebuie 
prevăzut încă de la început. 
 Structura generală a unui plan de intervenŃie/ servicii este următoarea: 

1. enunŃarea scopului intervenŃiei, 

2. descrierea obiectivelor intervenŃiei, 
3. descrierea serviciilor care vor fi accesate pentru atingerea obiectivelor, 
4. calendarul activităŃilor şi limitele de timp. 

 
5. Implementarea planului de servicii/ intervenŃie sau furnizarea serviciilor - stabilirea 

legăturilor victimei asistate cu serviciile menŃionate în planul de servicii şi alocarea 

resurselor identificate/ furnizarea serviciilor. 
 

 Implementarea planului de servicii/ intervenŃie implică un continuum de servicii furnizat 

victimelor de către furnizorii de servicii din reŃeaua naŃională de servicii de protecŃie şi asistenŃă a 
victimelor traficului de persoane. Managerul de caz: 

- selectează serviciile care întrunesc clar standardele şi expectanŃele pentru serviciile 
furnizate, 

- explică victimei, folosind un limbaj adaptat nivelului de înŃelegere al acesteia, rolul 
serviciilor, descrie serviciile furnizate şi informează victima cu privire la calendarul 
de implementare a planului de servicii 

- facilitează accesul victimei la servicii, 

- realizează legăturile dintre diferitele servicii existente şi orientează victima către 
alte servicii, în funcŃie de particularităŃile cazului şi ale planului de intrevenŃie. 

 
6. Monitorizarea şi evaluarea periodică a progreselor înregistrate în normalizarea situaŃiei 

victimei, a deciziilor şi a impactului intervenŃiilor specializate - controlul modului în care 
sunt alocate resursele şi efectele utilizării acestora asupra situaŃiei victimei. 

  
 SituaŃia victimei este susceptibilă de a se schimba în urma intervenŃiei specialiştilor, astfel 
încât implementarea planului de servicii trebuie monitorizată în permanenŃă, cu un dublu scop: 

aprecierea modului în care serviciile furnizate (mai) răspund nevoilor pentru care au fost iniŃiate, 
precum şi pentru introducerea schimbărilor solicitate de evoluŃiile înregistrate în cazul respectiv. 
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 Monitorizarea este o componentă importantă în reevaluarea condiŃiei victimei şi a planului 
de intervenŃie/ servicii. Monitorizarea permite managerului de caz să răspundă schimbărilor 
apărute în ansamblul nevoilor victimei şi să o orienteze în mod adecvat către serviciile de care are 
nevoie. FrecvenŃa activităŃilor de monitorizare variază în funcŃie de dinamica nevoilor victimei şi 
de tipurile de servicii furnizate.  

 Managerul de caz este „avocatul” victimei, asigurându-se în permanenŃă că serviciile sunt 
furnizate în conformitate cu obiectivele planului de servicii, „golurile” în furnizarea serviciilor 
sunt identificate şi depăşite, iar nevoile victimei sunt recunoscute.  

 
7. Evaluarea finală şi închiderea cazului. Monitorizarea post-intervenŃie - evaluarea 

situaŃiei victimei ca urmare a aplicării planului de servicii; competenŃele dezvoltate şi 
consolidate; acumularea de cunoştinŃe şi resurse. 

 
 Închiderea/finalizarea cazului se face atunci când sunt atinse scopurile planului 

individualizat de servicii sau datorită limitării bugetului alocat normalizării situaŃiei victimei. 
  

 Succesiunea logică în care sunt prezentate etapele managementului de caz în asistenŃa 
victimelor traficului de persoane face ca procesul de asistenŃă să apară ca un demers în etape 
succesive. În practică, însă, procesul este spiralat, cu frecvente reveniri la analiza progresivă a 

cazului şi a etapelor anterioare, pentru clarificări sau adaptări în raport cu evoluŃia cazului. 
În practică, această etapizare trebuie adaptată caracteristicilor fiecărei victime, iar aspectele 

prezentate pe larg în cadrul fiecărei etape de lucru trebuie transformate în tehnici şi proceduri de 
lucru specifice domeniului asistenŃei sociale. 

 

 Furnizori de servicii asigură resursele (umane, financiare, materiale) necesare desfăşurării 
optime a managementului de caz în conformitate cu prevederile standardelor naŃionale prezente şi 

ale metodologiilor specifice fiecărui tip de serviciu pe care îl oferă. 
 
 În scopul utilizării eficiente şi riguroase a managementului de caz, furnizorii de servicii 
stabilesc criteriile de eligibilitate/ admitere pentru accesul victimelor la serviciile pe care le oferă, 
precum şi metodologiile şi procedurile de lucru specifice fiecărui tip de serviciu. Aceste 

documente se întocmesc pe baza prevederilor standardelor naŃionale şi ale prezentului ghid 
metodologic. Criteriile pot fi dezvoltate în raport cu practica, experienŃa şi literatura de 
specialitate. Coordonatorii serviciilor se asigură că aceste documente sunt aduse la cunoştinŃa 
personalului de specialitate. Furnizorul de servicii se asigură că documentele privind criteriile de 
admitere sunt re-evaluate periodic şi, după caz, revizuite, Ńinând seama de nevoile comunităŃii, de 

dinamica serviciilor, de modificările legislative în domeniu şi de propunerile făcute de către 
personalul de specialitate. 
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 În desfăşurarea managementului cazurilor de victimizare vor fi organizate conferinŃe de 
caz - întâlniri cu frecvenŃă săptămânală ale echipei multidisciplinare de evaluare şi/sau intervenŃie, 
convocările fiind în responsabilitatea managerului de caz. La conferinŃe pot participa şi 
profesioniştii din reŃeaua externă de intervenŃie. 
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Capitolul 4. 
 
STANDARDE NAłIONALE SPECIFICE PENTRU SERVICIILE SPECIALIZATE DE 

ASISTENłÃ ŞI PROTECłIE A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE. 

 
 
 Standardele naŃionale specifice pentru serviciile specializate de asistenŃă a victimelor 

traficului de persoane reunesc ansamblul normelor care reglementează activităŃile de asistenŃã şi 
protecŃie a victimelor traficului de persoane şi pe baza cărora sunt evaluate activităŃile furnizorilor 
de servicii şi calitatea serviciilor acordate de către aceştia victimelor traficului de persoane.  

 Standardele naŃionale sunt: 
 
I. REłEAUA NAłIONALĂ DE SERVICII DE PROTECłIE ŞI ASISTENłĂ A 
VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 
Standardul nr. 1  
PoziŃia centrului în reŃeaua naŃionalã de servicii de protecŃie şi asistenŃã a victimelor traficului de 

persoane 
Standardul nr. 2  
Cooperarea intersectorialã 

 

II. ASISTENłA ŞI PROTECłIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 
Standardul nr. 3 Admiterea în centru a victimei traficului de persoane 
Standardul nr. 4 CondiŃia de confidenŃialitate 
Standardul nr. 5 Evaluarea comprehensivã şi multidimensionalã a cazului în vederea stabilirii 

mãsurilor de protecŃie 
Standardul nr. 6 Acordarea în centru a serviciilor de asistenŃã victimelor traficului de persoane 

Standardul nr. 7 Evaluarea intervenŃiei pe caz şi monitorizarea postintervenŃie 
Standardul nr. 8 Documentarea cazurilor şi protecŃia datelor 
Standardul nr. 9 Transmiterea şi schimbul de informaŃii legate de caz 
Standardul nr. 10 Ieşirea persoanei asistate din centru 

 

III. REABILITAREA SOCIALĂ A VICTIMEI 
Standardul nr. 11 Programul personalizat de consiliere/psihoterapie 

Standardul nr. 12 Reabilitarea psihosocialã a victimelor traficului de persoane asistate în centru 
 

IV. CALITATEA ÎNGRIJIRILOR ACORDATE VICTIMELOR TRAFICULUI DE 
PERSOANE 
Standardul nr. 13 Asigurarea hranei 

Standardul nr. 14 Îmbrãcãmintea şi echipamentul personal 
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Standardul nr. 15 Starea de sãnãtate şi prevenirea îmbolnãvirilor 
 

V. MEDIUL ASIGURAT VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 
Standardul nr. 16 Organizarea centrelor de zi 
Standardul nr. 17 Organizarea centrelor rezidenŃiale 

Standardul nr. 18 CondiŃii de locuit 
Standardul nr. 19 SpaŃiile igienico-sanitare 
 

VI. RESURSE UMANE 
Standardul nr. 20 Recrutarea şi angajarea personalului centrelor 

Standardul nr. 21 Formarea iniŃialã şi continuã a personalului 
Standardul nr. 22 Supervizarea personalului centrelor 
Standardul nr. 23 Etica profesionalã 
 

VII. MANAGEMENT ŞI ADMINISTRARE 
Standardul nr. 24 Coordonarea activitãŃii centrelor 

Standardul nr. 25 Managementul programului de asistenŃã şi protecŃie a victimelor traficului de 
persoane. Evaluarea şi monitorizarea implementãrii acestuia  
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Capitolul 5. 
 
REłEAUA NAłIONALĂ DE SERVICII DE PROTECłIE ŞI ASISTENłĂ A 

VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 

 
 
Standardul nr. 1  
PoziŃia centrului18 în reŃeaua naŃionalã de servicii de protecŃie şi asistenŃã a victimelor 
traficului de persoane. 
 

 ReŃeaua naŃională de servicii de protecŃie şi asistenŃă a victimelor traficului de persoane, 
denumită în continuare reŃea naŃională, este formată din totalitatea centrelor existente. Fiecare 
centru are la dispoziŃie o organigramă a sistemului de servicii sociale de la nivel naŃional. 
 Prin stabilirea poziŃiei fiecărui centru pentru asistenŃa şi protecŃia victimelor traficului de 

persoane în organigrama sistemului de servicii sociale de la nivel naŃional se urmăreşte obŃinerea 
unei imagini globale a serviciilor oferite victimelor, precum şi complementarizarea demersurilor 

furnizorilor de servicii destinate victimelor şi realizarea unui sistem de cooperare a tuturor acestor 
furnizori, astfel încât victima să primească servicii de asistenŃă şi protecŃie respondente nevoilor 
sale şi să poată fi evitate paralelismele ori furnizarea secvenŃială a serviciilor în fiecare caz 

particular. 
 

Procedurile de implementare a standardului: 
 
P.1. Centrul oferă consiliului judeŃean informaŃii privind serviciile de protecŃie şi asistenŃă pe 

care le acordă victimelor traficului de persoane. 
 Aceste informaŃii sunt oferite periodic, la cererea persoanelor autorizate din aparatul 

Consiliului JudeŃean, în format scris/electronic. Nu pot fi transmise informaŃii clasificate ca secrete 
de serviciu. 
 Responsabil: coordonatorului centrului/ furnizorului de servicii. 
 

P.2. Consiliul judeŃean, în colaborare cu centrul regional al AgenŃiei NaŃionale împotriva 
Traficului de Persoane, întocmeşte un registru cu toate centrele existente în zona de competenŃă şi 
serviciile de protecŃie şi asistenŃă pe care acestea le acordă victimelor traficului de persoane. 
 
P.3. AgenŃia NaŃională împotriva Traficului de Persoane realizează, în baza registrelor 

întocmite, cartografierea reŃelei naŃionale (organigrama reŃelei naŃionale) - vezi anexa 2: 

                                                
18 În sensul H.G. nr. 1283/ 2007 privind standardele naŃionale specifice pentru serviciile specializate de asistenŃă 
a victimelor traficului de persoane 
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organigrama sistemului de servicii sociale de la nivel naŃional (cartografierea serviciilor retelei 
nationale). 
 
P.4. AgenŃia NaŃională împotriva Traficului de Persoane furnizează centrelor organigrama 
reŃelei naŃionale. 

P.5. Personalul centrului este informat cu privire la poziŃia şi rolul acestuia în cadrul reŃelei 
naŃionale. 
P.6. Realizarea unei fişe de evidenŃă cu personalul care a fost informat cu privire la poziŃia şi 
rolul centrului în cadrul reŃelei naŃionale. 
 Fişa de evidenŃă va fi realizată de coordonatorul centrului. Informarea personalului cu 

privire la poziŃia şi rolul centrului în cadrul reŃelei naŃionale va fi certificată prin semnătură, de 
către fiecare angajat al centrului. 
 
 

Standardul nr. 2  
Cooperarea intersectorialã 
 
 O organizaŃie neguvernamentală sau o instituŃie a administraŃiei publice centrale sau locale 
nu poate să gestioneze singură toate nevoile unei victime a traficului de persoane. AsistenŃa 

victimelor solicită cooperarea între toŃi furnizorii acreditaŃi de servicii: organizaŃii 
neguvernamentale şi instituŃii ale administraŃiei publice centrale sau locale.  

 

Procedurile de implementare a standardului sunt: 
 
P.1. Centrul identifică instituŃiile sau organizaŃiile implicate în procesul de identificare, referire, 
asistenŃă, reabilitare şi reintegrare socială a victimelor traficului de persoane la nivel local sau 
naŃional. 
 În acest scop, coordonatorului centrului/ furnizorului de servicii elaborează organigrama 
cuprinzând toate instituŃiile sau organizaŃiile de la nivel local sau regional implicate în procesul de 
identificare, referire, asistenŃă, reabilitare şi reintegrare socială a victimelor traficului de persoane, 

având la dispoziŃie şi organigrama sistemului de servicii sociale de la nivel naŃional prevăzută la 
standardul 1.  

 Organigrama locală/ regională trebuie să conŃină cel puŃin următoarele repere:  

- numele organizaŃiei/ instituŃiei,  
- adresa şi datele de contact,  
- serviciile oferite,  
- normele legislative în baza cărora funcŃionează.. 
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 Fiecare centru identifică şi include în organigrama locală/ regională orice structură 
publică şi non-profit ofertantă de servicii pentru victimele traficului de persoane (inclusiv echipa 
intersectorială locală şi echipa judeŃeană anti-trafic - care funcŃionează în forma parteneriatelor 
interinstituŃionale la nivel local sau regional, consiliile consultative comunitare). 
 Organigrama locală/ regională se află la dispoziŃia fiecărui angajat al furnizorului de 

servicii. 
 
P.2. Centrul încheie protocoale de colaborare cu instituŃiile şi organizaŃiile implicate în procesul 
de identificare, referire, asistenŃă, reabilitare şi reintegrare socială a victimelor traficului de 
persoane la nivel local sau naŃional. 

 
 În încheierea protocoalelor va fi avută în vedere instituirea practicilor de colaborare cu: 
 

- PoliŃia comunitară 

- AsociaŃii ale diverselor minorităŃi 
- AgenŃiile JudeŃene de Ocupare a ForŃei de Muncă 

- Structurile de prevenire ale poliŃiei 
- PoliŃia de frontieră 
- Inspectoratele Teritoriale de Muncă 

- Autoritatea de sănătate publică 
- Mass - media 

- OrganizaŃiile non-profit 
- Inspectoratele şcolare 
- DirecŃiile Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

- Primăriile (inclusiv DirecŃiile de AsistenŃă Socială) 
 

În încheierea protocoalelor cu instituŃiile publice/ autorităŃi centrale şi locale se va Ńine 
seama de responsabilităŃile instituŃionale specifice stabilite prin hotărârea Guvernului României nr. 
299 din 13 martie 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 

678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane. Astfel: 
 

 Ministerul Muncii, Familiei şi EgalităŃii de Şanse elaborează periodic buletine statistice, 
privind şomerii, rata şomajului, persoanele cuprinse în cursuri de calificare, recalificare şi 
perfecŃionare, precum şi persoanele care parcurg procesul de mediere a muncii în vederea 
ocupării. 

 

 AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă organizează anual, la nivel 
naŃional, burse ale locurilor de muncă pentru şomeri şi colaborează cu instituŃiile cu atribuŃii în 
aplicarea Planului naŃional de acŃiune la elaborarea de materiale de informare asupra riscurilor pe 



 27 

care le prezintă traficul de persoane. Persoanele cu risc ridicat de a fi traficate şi victimele 
traficului de persoane beneficiază cu prioritate de serviciile oferite de ANOFM, respectiv de 
agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncă judeŃene, în special de agenŃiile în a căror rază 
funcŃionează centre de asistenŃă şi protecŃie a victimelor traficului de persoane.  
AgenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncă judeŃene în a căror rază funcŃionează centre de asistenŃă 

vor întocmi programe speciale de scurtă durată pentru iniŃierea sau formarea profesională a 
persoanelor cazate în aceste centre şi se includ în Programul naŃional de ocupare a forŃei de muncă 
şi în Programul naŃional de formare profesională anual. 

 
 Ministerul Muncii, Familiei şi EgalităŃii de Şanse, Ministerul Industriei şi Resurselor 
si Ministerul FinanŃelor Publice studiază oportunitatea unor măsuri de stimulare a agenŃilor 
economici care angajează atât persoane cu risc ridicat de a fi traficate, cât şi victime ale traficului, 
care au absolvit cursuri, formulând propuneri în acest sens. 

 

În ceea ce priveşte asistenŃa victimelor traficului de persoane Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului19  ia măsuri pentru reintegrarea elevilor victime ale traficului de 

persoane în sistemul educaŃional, în funcŃie de specificul traumei suferite. 
 
  Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României acordă asistenŃă, la cerere, 

cetăŃenilor români victime ale traficului de persoane, aflaŃi pe teritoriul Ńării în care funcŃionează 
respectivele misiuni sau oficii.  

 
 Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin structurile sale specializate, cu 
sprijinul altor ministere: 

- realizează şi menŃine în actualitate baza de date privind fenomenul traficului de persoane, 
monitorizează si evaluează periodic acest fenomen 

- realizează studii privind cauzele si evoluŃia traficului de persoane la nivel naŃional, pe care 
le prezintă instituŃiilor interesate si Grupului interministerial 

- organizează culegerea de date şi informaŃii în legătură cu fenomenul traficului de persoane, 
verificarea, prelucrarea şi stocarea acestora 

- asigură, la cerere, pe teritoriul României protecŃia fizică a persoanelor victime ale 

traficului, care sunt părŃi în procesul penal. 
 

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative20 are în subordine următoarele 
structuri cu atribuŃii şi responsabilităŃi distincte în lupta împotriva traficului de persoane: 

                                                
19 Potrivit H.G. Nr.19/2007 ca urmare a unor măsuri de comasare, divizare sau a altor forme de reorganizare, 
denumirea Ministerului EducaŃiei şi Cercetării a fost modificată;  
20 Potrivit H.G. Nr. 19/2007 ca urmare a unor măsuri de comasare, divizare sau a altor forme de reorganizare, 
denumirea Ministerului AdministraŃiei şi Internelor a fost modificată;  
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� AgenŃia NaŃională Împotriva Traficului de Persoane21 a devenit operaŃională în 
cursul anului 2006, reuşindu-se şi înfiinŃarea a 15 structuri teritoriale, în fiecare Curte de Apel.  
AgenŃia se află în subordinea MIRA, fiind condusă de un preşedinte numit de către ministrul 
MIRA şi subordonat direct acestuia.  

AgenŃia coordonează, evaluează şi monitorizează la nivel naŃional aplicarea politicilor în 
domeniul traficului de persoane de către instituŃiile publice, precum şi a celor din domeniul 
protecŃiei şi asistenŃei acordate victimelor acestuia22. 

 
� Inspectoratul General al PoliŃiei Române prin structurile subordonate, respectiv 

DirecŃia Generală de Combatere a CriminalităŃii Organizate,  realizează cercetarea penală a 
cazurilor de trafic de persoane prin ofiŃeri anume desemnaŃi, specializaŃi în audierea victimelor 
traficului de persoane şi asigură, la cerere, pe teritoriul României, protecŃia fizică a victimelor 
traficului de persoane, care sunt părŃi în procesul penal. 

 
� Inspectoratul General al PoliŃiei de Frontieră Române prin Serviciul de Combatere a 

Traficului de Persoane din cadrul IGPFR şi a celor existente la nivelul DirecŃiilor PoliŃiei de 
Frontieră şi a Inspectoratelor JudeŃene ale PoliŃiei de Frontieră, are obligaŃia de a asigura, la 
punctele de trecere ale frontierei, personal pentru identificarea şi preluarea victimelor, în 

vederea îndrumării acestora către instituŃiile specializate şi contribuie la identificarea 
persoanelor implicate în desfăşurarea de activităŃi infracŃionale, legate de traficul de persoane. 

 
� Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, este o structură specializată în 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale cetăŃenilor, la 

prevenirea şi descoperirea infracŃiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare. 
 

 În vederea prevenirii şi combaterii traficului de persoane, Ministerul JustiŃiei:  
- asigură pregătirea si perfecŃionarea magistraŃilor în domeniul combaterii 
 traficului de persoane; 
- asigură desfăşurarea în bune condiŃii a cooperării judiciare internaŃionale în 
materie; 

- urmăreşte perfecŃionarea cadrului legislativ intern în materie;  
- asigură asistenŃa de specialitate pentru elaborarea actelor normative în materie şi 
pentru implementarea acestora, şi elaborează şi promovează proiecte de acte normative 
în materii conexe prevenirii şi combaterii traficului de persoane. 

 

                                                
21 AgenŃia a fost înfiinŃată prin Hotărârea de Guvern nr. 1584 din 8 decembrie 2005, modificată şi completată prin 
Hotarârea de Guvern nr. 1083 din 25 august 2006 
22 Potrivit H.G. nr. 1584 din 8 decembrie 2005, modificată şi completată prin H.G.nr. 1083 din 25 august 2006 
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Ministerul SănătăŃii Publice asigură organizarea unor campanii de educare şi informare, 
referitoare la bolile cu transmitere sexuală în cadrul comunităŃilor vulnerabile şi să dezvolte 
programe educaŃionale şi de sănătate care să vizeze grupurile de risc. 

 
P3. Coordonatorul centrului este responsabil de implementarea prevederilor protocoalelor de 

colaborare. 
 
P4. Centrele regionale ale AgenŃiei NaŃionale împotriva Traficului de Persoane monitorizează 
aplicarea standardelor naŃionale. 
 Standardele naŃionale sunt aplicate de către toŃi furnizorii de servicii23 pentru victimele 

traficului de persoane acreditaŃi în România. Acreditarea24 reprezintă procesul prin care furnizorul 
de servicii sociale îşi demonstrează capacitatea funcŃională, organizaŃională şi administrativă în 
acordarea serviciilor sociale, cu condiŃia respectării standardelor de calitate în vigoare, iar statul 
recunoaşte competenŃa acestuia de a acorda servicii sociale. 

 
 În scopul monitorizării aplicării standardelor de către toŃi furnizorii de servicii din judeŃele 

pentru care au competenŃă teritorială, fiecare centru regional al ANITP elaborează un plan anual 
de monitorizare care conŃine: 

- serviciile a căror activitate urmează a fi monitorizată, 

- activităŃile ce urmează a fi monitorizate, 
- metodologia aplicată pentru monitorizarea furnizării serviciilor în conformitate cu 

standardele naŃionale (vizite de monitorizare la sediul furnizorului de servicii, interviuri cu 
victimele, administrarea unor instrumente cuantificabile, etc.), 

- calendarul activităŃilor de monitorizare 

 
 Planul este avizat de către coordonatorul centrului. 
 La încheierea fiecărei activităŃi de monitorizare specialiştii centrului regional vor elabora 

un raport de monitorizare, care va avea cel puŃin următoarea structură: 

- serviciul monitorizat, 
- activităŃile monitorizate, 
- metodologia aplicată pentru monitorizarea furnizării serviciilor, 
- concluziile activităŃilor de monitorizare, 
- recomandări privind îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor furnizate victimelor, 

- certificarea desfăşurării activităŃilor de monitorizare, prin semnarea raportului de către toŃi 
profesioniştii care au participat la sesiune (profesioniştii centrului regional şi cei ai 
furnizorului de servicii a cărui activitate a fost monitorizată), precum şi de către 
coordonatorul centrului regional. 

                                                
23 Vezi cap. I al ghidului 
24 Vezi cap. I al ghidului 
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Capitolul 6. 
 

ASISTENłA ŞI PROTECłIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 

 
 
Standardul nr. 3  
Admiterea în centru a victimei traficului de persoane 
 
 După identificarea victimei traficului de persoane, aceasta este orientată către un centru 
pentru a fi asistată. Victima este admisă în centru şi se urmăreşte reabilitarea sa socială25. 

 
Rezultat: victima traficului de persoane beneficiază de asistenŃă şi protecŃie, precum şi de un 
mediu sigur de recuperare si reabilitare. 

 
Procedurile de implementare a standardului: 
 
P.1. Centrul elaborează  proceduri referitoare la admiterea în centru a victimelor traficului de 
persoane, ce fac parte integrantă din regulamentul de organizare şi funcŃionare.  
 Pentru admiterea în centru a unei victime coordonatorului centrului/ furnizorului de 

servicii desemnează un manager de caz26. Acesta pune în mişcare procedurile referitoare la 
admiterea victimelor în centru, având in vedere şi: 

- obŃinerea consimŃământului victimei pentru admiterea în centru, pe care îl 
consemnează în scris în contractul de furnizare a serviciilor de asistenŃă27, 

- informarea victimei cu privire la Regulamentul de organizare şi funcŃionare al 

centrului/ furnizorului de servicii, precum şi cu privire la drepturile şi obligaŃiile sale - 
stipulate în contractul de furnizare a servciilor de asistenŃă, 

- solicitarea şi păstrarea documentului scris înaintat de către instituŃia, organizaŃia sau 
persoana care solicită furnizarea serviciilor de asistenŃă pentru victimă. 

 
În situaŃia în care victima referită centrului se află într-o stare de epuizare fizică şi psihică 

se va urmări cu prioritate asigurarea nevoilor de bază ale acesteia /acestuia, urmând ca, ulterior 

restabilirii echilibrului fizic şi emoŃional să se realizeze procedurile de admitere în centru.  
 

P.2. Evaluarea iniŃială a victimei traficului de persoane se realizează de către personalul 
centrului, în momentul primirii în centru. 

                                                
25 Vezi capitolul 1 al prezentului ghid metodologic - „Delimitări conceptuale. definiŃii operaŃionale”. 
26 Vezi standardul 3, procedura nr. 5. 
27 Vezi standardul nr. 4 - CondiŃia de confidenŃialitate. 
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 Coordonatorului centrului/ furnizorului de servicii deleagă managerului de caz desemnat28 
realizarea evaluării iniŃiale a situaŃiei victimei.  
 Managerul de caz realizează evaluarea iniŃială în maxim 72 de ore de la înregistrarea 
solicitării directe, a referirii sau a semnalării cazului, dacă nu se impune un alt termen de către alte 
standarde minime obligatorii în domeniu. Managerul de caz, mobilizează, în măsura posibilului, 

echipa multidisciplinară formată din specialişti din serviciu şi/sau din afara serviciului, potrivit 
deciziei coordonatorului centrului/ furnizorului de servicii. 
 Evaluarea iniŃială a condiŃiei victimei traficului de persoane se referă în mod explicit la 
etapa ulterioară semnalării. 

 

 Evaluarea iniŃială începe în momentul primirii în centru sau în urma unei solicitări scrise 
privind acordarea de asistenŃă specializată unei victime şi reprezintă procesul operativ de 

documentare iniŃială a cazului/ culegere a informaŃiilor (cu deosebire de la cel care sesizează: 
instituşie, organizaŃie sau persoană) privind: 

- datele de identificare ale victimei,  
- istoria de victimizare, 

- cine a realizat repatrierea? 

- aspecte minimale privind situaŃia actuală în care se află victima şi familia acesteia,  
- cunoaşterea şi evaluarea nevoilor cu carecter urgent ale acesteia. 

 
 Culegerea de informaŃii relevante de la cel ce sesizează este necesară pentru o decizie 

documentată privind intervenŃia ulterioară în beneficiul victimei. 
 Profesioniştii care participă în procesul evaluării iniŃiale vor avea în vedere şi evaluarea 
credibilităŃii informaŃiilor oferite de către cel care face sesizarea. 

 
 În evaluarea iniŃială a situaŃiei victimei se vor urmări: 

- toŃi indicatorii din lista de indicatori pentru identificarea unui posibil caz de trafic 
de persoane29, 

- toŃi indicatorii cuprinşi în Protocolul I: Evaluarea iniŃială a persoanei traficate30 
 
 Evaluarea iniŃială are ca rezultat stabilirea calităŃii persoanei de victimă sau non-victimă a 
infracŃiunii de trafic de persoane - în sensul definiŃiei stabilite prin legea nr. 678 din 21 noiembrie 

                                                
28 Vezi standardul 3, procedura nr. 5. 
29 Vezi anexa 3 a prezentului ghid metodologic - Listă de indicatori pentru identificarea unui posibil caz de trafic 
de persoane - anexa nr. 1A la „Mecanismul naŃional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane”, 
proiect legislativ al ANITP. 
30 Vezi anexa 2 a prezentului ghid metodologic - Protocolul I: Evaluarea iniŃială a persoanei traficate (fişa 
cuprinzând indicatorii aflaŃi în baza centralizată de date privind victimele traficului de persoane - administrată de 
către ANITP). 
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2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial nr. 
783 din 11 decembrie 200131. 
 Dacă rezultatele evaluării iniŃiale infirmă calitatea persoanei de victimă a infracŃiunii de 
trafic de persoane, coordonatorului centrului/ furnizorului de servicii orientează persoana în cauză 
către terŃi furnizori acreditaŃi de servicii sociale ce pot răspunde nevoilor particulare ale acesteia. 

 
 Odată ce se stabileşte existenŃa unei situaŃii de victimizare prin trafic de persoane se vor 
stabili de îndată şi nevoile urgente ale victimei, în funcŃie de gradul de risc în care aceasta se află. 
Se caută răspunsul la următoarele întrebări: 

- există şi alte victime? 

- este posibilă re-victimizarea? Dacă da, care sunt factorii de risc/ vulnerabilitate şi ce 
trebuie făcut pentru prevenirea re-victimizării? 

- există alte surse de informare sau martori? 
- există urgenŃe în familie care trebuie avute în vedere? 

- este victima în siguranŃă? Dacă nu, care este prima măsură ce trebuie luată şi ce trebuie 
să facem pentru a pune victima în siguranŃă? 

 
 Evaluarea iniŃială serveşte adoptării deciziei privind priorităŃile pentru intervenŃia în criză 
şi intervenŃia pe termen lung (măsuri de protecŃie, servicii specifice ce vor fi oferite, elaborarea 

planului de servicii/ intervenŃie). 
  

 Evaluarea iniŃială se poate realiza în centru sau la domiciliul victimei. 
  
 Furnizorul de servicii elaborează proceduri de identificare, înregistrare, preluare şi 

repartizare a cazurilor, precum şi de desemnare a managerului de caz, astfel încât evaluarea iniŃială 
a situaŃiei victimei să se realizeze în termenul prevăzut de standardele prezente. Aceste proceduri 

sunt în acord cu legislaŃia în vigoare. 
 
 Rezultatele evaluării iniŃiale sunt consemnate de către managerul de caz, în colaborare cu 
specialiştii care au participat în procesul evaluării (dacă este cazul) în Protocolul I - Protocol de 
evaluare iniŃială a situaŃiei victimei traficului de persoane32. Pe baza rezultatelor consemnate în 

protocolul I managerul de caz, împreună cu coordonatorului centrului/ furnizorului de servicii 

                                                
31 ART. 12 (1) Constituie infracŃiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau 
primirea unei persoane, prin ameninŃare, violenta sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, frauda ori 
inselaciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-si exprima 
voinŃa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obŃinerea 
consimtamantului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, in scopul exploatării acestei persoane, si se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi. 
32 Anexa 2 a prezentului ghid metodologic - Protocolul I: Evaluarea iniŃială a persoanei traficate (fişa cuprinzând 
indicatorii aflaŃi în baza centralizată de date privind victimele traficului de persoane - administrată de către 
ANITP). 
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adoptă decizia continuării managementului de caz sau închiderii cazului33 (închiderea cazului se 
poate face şi prin orientare către către terŃi furnizori acreditaŃi de servicii sociale ce pot răspunde 
nevoilor particulare ale persoanei).  
 ConŃinutul protocolului de evaluare iniŃială, precum şi decizia luată pe baza evaluării 
iniŃiale se comunică persoanei în cauză în cel mai scurt timp de la întocmirea protocolului şi se 

consemnează. 
 Protocolul de evaluare iniŃială a situaŃiei victimei traficului de persoane este parte 
constitutivă a dosarului victimei şi se supune regimului de documentare a cazurilor, protecŃie a 
datelor, transmitere şi schimb de informaŃii indicat la standardele 8 şi 9 din prezentul ghid 

metodologic. 

 Orientarea către terŃi furnizori acreditaŃi de servicii sociale se realizează prin redactarea  
unui document înregistrat şi transmis serviciului/instituŃiei abilitate, atât direct, cât şi prin 
intermediul persoanei în cauză. Orientarea se poate face, sumplimentar, şi prin contactarea 
telefonică a serviciului/instituŃiei respective. 

 
P.3. Persoana care a evaluat iniŃial situaŃia victimei traficului de persoane propune plasamentul 

în cadrul centrului. Admiterea în centru se face în baza deciziei coordonatorului centrului. 
 
P.4. În situaŃia în care în urma evaluării iniŃiale se identifică o urgenŃă medicală ce necesită 

tratament medical în condiŃii de spitalizare, persoana care a evaluat iniŃial situaŃia victimei 
traficului de persoane asigură transportarea victimei în condiŃii de siguranŃă la unitatea sanitară cea 

mai apropiată, şi anunŃă coordonatorul centrului în vederea înregistrării şi preluării cazului în 
asistenŃă. 

Evaluarea medicală iniŃială poate fi realizată de către medicul Centrului/ furnizorului de 

servicii (angajat pe bază de contract) sau de către un medic desemnat de către DirecŃia de Sănătate 
Publică JudeŃeană ori de către alŃi furnizori de servicii medicale, la solicitarea managerului 

responsabil de caz34. Medicul are, de preferat, pregătire prealabilă în domeniul 
psihotraumatologiei. 

CircumstanŃele în care medicul realizează evaluarea iniŃială sunt: 
- adresarea directă a victimei sau aducerea acesteia de către familie sau alte persoane, 

- trimiterea de către instituŃii, organizaŃii sau profesionişti care interacŃionează cu victima, 
un martor accidental, reprezentanŃi mass media, orice altă persoană. 

 
 Evaluarea medicală iniŃială poate fi realizată atunci când cazul reprezintă o urgenŃă sau 
ulterior evaluării iniŃiale realizate de alŃi profesionişti ai Centrului/ furnizorului de servicii (asistent 

                                                
33 Vezi capitolul 3 al prezentului ghid metodologic - „Managementul de caz în lucrul cu victimele 
traficului de persoane”. 
 
34 Managerul responsabil de caz este numit de către coordonatorul Centrului/ furnizorului acreditat de servcii. 
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social, psiholog). În acest caz, datele obŃinute, necesare formulării unui diagnostic vor fi puse la 
dispoziŃia medicului, pentru o abordare holistică a situaŃiei victimei. 

Evaluarea medicală iniŃială are ca scop diagnoza stării de sănătate a victimei şi acordarea 
asistenŃei medicale de urgenŃă. 

Primul contact al medicului cu victima este decisiv pentru stabilirea relaŃiei de încredere. 
Apropierea de victimă va fi făcută cu prudenŃă, pentru a nu trezi teama şi a  nu produce o nouă 
traumă. 

 
Metodologia evaluării medicale iniŃiale va include, alături de alte metode, anamneza şi 

examinarea: 
 
Anamneza 

În desfăşurarea evaluării iniŃiale se vor obŃine, în măsura posibilului, date cu privire la 

antecedentele victimei (rangul naşterii, greutatea la naştere, dezvoltarea fizică şi neuropsihică în 
dinamică, vaccinări, frecvenŃa îmbolnăvirilor, internări, unde, pentru ce şi durata), dacă a avut 

fracturi, accidente, etc. Este important să obŃinem cât mai multe date referitoare la circumstanŃele 
în care s-au produs traumele. 

Datele despre starea civilă şi condiŃiile de mediu în care trăieşte victima vor fi culese de 

către medic, dacă acesta este persoana de prim contact. În caz contrar asistentul social va furniza 
aceste informaŃii, de preferat înainte de evaluarea medicală. 

Surse pentru culegerea datelor: 

- cei care s-au adresat Centrului, 
- copilul, familia, vecinii, alŃi membri ai comunităŃii, 

- medicul de familie sau asistenta acestuia, 
- cadre didactice, alŃi profesionişti care au venit în contact cu copilul, 
- fişa medicală, 

- alte surse  

 
Examinarea 
 ObservaŃie: 

Dacă victima este copil examinarea va fi realizată prin colaborarea copilului, fără bruscare; 
dezbrăcarea se va face pe segmente şi, pe cât posibil, de către însoŃitor sau de către copilul însuşi. 
Dacă întâmpină rezistenŃă, medicul nu va insista decât pentru a aprecia caracterul de urgenŃă al 
necesităŃii intervenŃiei medicale. 

 
În tot timpul examenului medicul va păstra o atitudine deschisă dialogului, pentru a obŃine 

cât mai multe informaŃii, în timpul cel mai scurt. 
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Se recomandă ca demersurile ulterioare evaluării medicale iniŃiale facute să se facă în 
consens cu ceilalŃi profesionişti ai Centrului care au participat la evaluare. 

SituaŃiile de urgenŃă maximă necesită o secvenŃializare care pune pe primul plan viaŃa 
copilului. Dacă este o urgenŃă va fi anunŃată şi poliŃia (sau parchetul). 

 
Înregistrarea datelor 
 Se va face folosind Protocolul I: Evaluarea iniŃială a persoanei traficate, consemnându-se 
toate datele relevante, cât mai exact şi într-un limbaj cât mai accesibil. ImportanŃa clarităŃii şi 
meticulozităŃii cu care sunt consemnate datele este deosebită, întrucât, în unele situaŃii,  ele pot fi 
singurele care atestă prezenŃa urmelor de violenŃă. Încheierea raportului se va face prin formularea 

diagnosticului prezumptiv multidimensional şi a cauzelor posibil de incriminat. 

 
P.5. Imediat după înregistrarea cazului, coordonatorul centrului desemnează un manager 
responsabil de caz. 

 Fiecare furnizor de servicii pentru victimele traficului de persoane desemnează un 
manager responsabil de caz pentru fiecare dintre victimele cărora le oferă asistenŃă specializată, 

potrivit competenŃelor serviciului. Managerul de caz este specialistul a cărui relaŃie cu furnizorul 
de servicii este contractualizată35. 
 

Ce este managerul responsabil de caz? 
 Profesionistul desemnat de către coordonatorul centrului/ furnizorului de servicii pentru 

coordonarea procesului de evaluare, planificare, implementare şi monitorizare a intervenŃiilor 
specifice în cazurile de care răspunde. 

  

Ce trebuie să urmărească managerul de caz, pentru fiecare caz coordonat: 
- evaluarea nevoilor victimei 
- stabilirea priorităŃilor de intervenŃie 

- evaluarea resurselor disponibile ce pot fi mobilizate pentru procesul de asistenŃă a victimei  
- inventarierea serviciilor acreditate din reŃeaua locală/ regională care pot răspunde nevoilor 

victimei 

- construirea planului individualizat de intervenŃie/ servicii 
- stabilirea legăturilor victimei cu serviciile selectate 
- furnizarea serviciilor 
- monitorizarea progresivă a intervenŃiei 
- evaluarea rezultatelor intervenŃiei 

- închiderea cazului 
- monitorizarea post-intervenŃie 

                                                
35 Contractualizarea relaŃiei dintre furnizorul acreditat de servicii şi specialist se realizează în orice modalitate/ 
formă agreată de legislaŃia muncii. 
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 Managerii de caz aplică unitar aceleaşi proceduri în soluŃionarea cazurilor, indiferent de 
serviciul în care activează. 
 În prezentul ghid metodologic responsabilităŃile managerului responsabil de caz vor fi 
precizate pentru fiecare etapă particulară a procesului de asistenŃă a victimelor, în 

complementaritate cu standardele corespondente. 
 

 În desemnarea managerului de caz, coordonatorul Centrului/ furnizorului de servicii ia în 
considerare cel puŃin următoarele aspecte: 

a) numărul de cazuri aflate în responsabilitatea acestuia,  

b) complexitatea cazuisticii,  
c) experienŃa, 
d) cunoaşterea problematicii,  
e) relaŃia cu victima 

f) colaborarea cu reŃeaua de servicii locale, regionale şi naŃionale. 
 

 ActivităŃile desfăşurate în interiorul etapelor managementului de caz36 se bazează pe 
principiile individualizării şi personalizării intervenŃiilor, precum şi pe consultarea şi participarea 
victimei şi familiei sale. Managerul de caz asigură parcurgerea acestor etape pentru toate victimele 

care primesc asistenŃă conform prevederilor standardelor naŃionale şi înregistrează toate 
informaŃiile în dosarul victimei. 

 
 Managerul de caz foloseşte, pentru documentarea cazurilor, metodele şi instrumentele 
specifice cerute de lege şi recomandate de către FederaŃia NaŃională a AsistenŃilor Sociali din 

România. 
 

 Criterii de performanŃă în managementul de caz pentru asistenŃa victimelor traficului 
de persoane sau responsabilităŃile managerul de caz:  

a. înregistrează cu acurateŃe faptele relevante pentru caz, 
b. culege eficient informaŃii complete de la cel care raportează cazul, pentru a putea 

determina urgenŃa intervenŃiei, 

c. evaluează credibilitatea celui care raportează cazul, 
d. evaluează iniŃial cazul, respectând procedurile stabilite in prezentul ghid, 
e. evaluează factorii de risc ai situaŃiei de trafic şi determină un plan de timp pentru 

punerea victimei în siguranŃă, 

                                                
36 Vezi capitolul capitolul 3 al prezentului ghid metodologic: „Managementul de caz în lucrul cu 
victimele traficului de persoane”. 
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f. dezvoltă un plan de evaluare-investigare iniŃială, care include persoanele ce vor fi 
intervievate şi ordinea intervievării lor, ce acte trebuie obŃinute, ce expertize sunt 
necesare, responsabilul şi locul desfăşurării, 

g. tratează victima cu respect, naturaleŃe şi empatie, 
h. aduce datele la timp, 

i. identifică nevoile victimei şi determină factorii de risc de re-victimizare, 
j. determină dacă siguranŃa victimei se poate realiza în familie şi ce trebuie făcut pentru 

aceasta. În caz contrar identifică locuri de asistare temporară pentru victimă, 
k. identifică urgenŃele pentru victimă, 
l. se asigură de faptul că victima primeşte asistenŃă în criză, 

m. identifică modalităŃile de intervenŃie şi serviciile ce intervin în reducerea factorilor de 
risc, 

n. determină în ce măsură instituŃia/ organizaŃia poate ajuta victima şi în ce masură 
ajutorul acordat este relevant, 

o. dezvoltă planul de intervenŃie împreună cu victima şi asigură pentru aceasta repere 
clare de intervenŃie pentru reducerea factorilor de risc de re-victimizare, 

p. furnizează sau coordonează furnizarea de servicii pentru victimă, 
q. se asigură că fiecare contact cu victima este planificat şi are un scop, 
r. evaluează permanent riscurile de re-victimizare, 

s. evaluează progresele înregistrate în procesul de asistenŃă a victimei, 
t. monitorizează cazul la intervale de timp pre-stabilite, 

u. determină corect oportunitatea închiderii unui caz. 
 
P.6. La admitere, fiecărei victime a traficului de persoane i se prezintă clar, în funcŃie de gradul 

său de maturitate şi de starea de sănătate, care sunt principalele reguli de organizare şi funcŃionare 
ale centrului pe care trebuie să le respecte.  

 
Personalul se va asigura că cei care locuiesc în centru vor respecta următoarele reguli: 
 

a) victimele vor completa o cerere scrisă prin care vor solicita intrarea în centru, 
b) victimele vor accepta evaluarea medicală pentru a se descoperi dacă suferă de boli 

contagioase, 
c) regulile privind utilizarea facilităŃilor în comun vor fi respectate, 
d) o atitudine civilizată va fi menŃinută între personalul centrului şi victime, pe tot parcursul 
şederii acestora în centru, 

e) drogurile, alcolul sau alte substanŃe ilegale şi/ sau armele sunt interzise în centru, 

f) nu sunt tolerate violenŃele fizice sau psihologice sau vreun tip de abuz, 
g) personalul şi victimele vor respecta centrul şi bunurile care se găsesc în acesta, 
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h) rezidenŃii nu pot vizita dormitoarele altor victime, decât dacă cineva din camera respectivă 
i-a invitat şi se află în cameră împreună cu ei, 

i) toŃi copiii de vârstă şcolară vor fi (re-)şcolarizaŃi, 
j) se va păstra confidenŃialitatea cu privire la adresa şi numărul de telefon al centrului, 

precum şi a personalului, 

k) victimele nu pot folosi telefonul centrului. Apelurile sunt permise doar de la un telefon 
public care se găseşte în centru sau de la un alt post telefonic desemnat, folosindu-se 
cartele telefonice pre-paid. Apelurile către traficanŃi sau anturajul acestora sunt interzise. 

 
 Managerul de caz explică persoanei asistate, într-un limbaj accesibil nivelului său de 

înŃelegere, rolul serviciilor, descrie serviciile furnizate şi informează persoana asistată cu privire 
la calendarul de implementare a planului de servicii37. 
 
  

Standardul nr. 4  
CondiŃia de confidenŃialitate 
 
Centrul/ furnizorul de servicii acordă victimelor traficului de persoane dreptul la intimitate, spaŃiu 
personal şi confidenŃialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial. 

Rezultat: victimele traficului de persoane beneficiază de siguranŃă, încredere şi respect în toate 
aspectele vieŃii lor pe tot parcursul şederii lor în cadrul centrului. 

 
Proceduri de implementare 
 

P1. Centrul stabileşte, în regulamentul de organizare şi funcŃionare, proceduri referitoare la 
intimitate şi confidenŃialitate. 
 

P2. Personalul centrului are obligaŃia de păstrare a confidenŃialităŃii în ceea ce priveşte locaŃia 
centrului. Comunicarea acestei obligaŃii se face la angajarea în centru. 
 Pentru a asigura securitatea centrului, următoarele reguli trebuie respectate: 

a) sediul Centrului nu va fi dezvăluit decât acelora care se ocupă de securitatea acestuia şi 
celor care locuiesc acolo. Doar directorul Centrului poate lua o decizie în privinŃa 
dezvăluirii sediului Centrului, 

b) victimele nu pot primi vizitatori la centru. Toate întâlnirile vor fi aranjate într-o altă locaŃie, 
stabilită de comun acord cu managerul de caz. 

c) personalul Centrului va lucra în cooperare cu poliŃia locală şi cu alte agenŃii, pentru a se 
asigura că traficanŃii nu au cunoştinŃă de sediul Centrului. 

                                                
37 Planul de servicii este construit împreună cu victima. 
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P3. Personalul centrului aduce la cunoştinŃă victimei traficului de persoane obligaŃia de 
păstrare a confidenŃialităŃii  în ceea ce priveşte locaŃia centrului. Comunicarea acestei obligaŃii la 
intrarea în programul de asistenŃă sau la admiterea în centru.  
 

P4. Personalul centrului şi persoanele victime ale traficului de persoane asistate, semnează un 
contract de confidenŃialitate.  
 Contractul de confidenŃialitate este parte integrantă a contractului de asistenŃă38. 

Pornind de la obiectivele şi activităŃile planului de servicii39, managerul de caz elaborează 
contractul de asistenŃă a victimei, în termen de 3 zile de la finalizarea planului. Contractul este  

redactat , în dublu exemplar şi este semnat de victimă şi de managerul de caz. 
Contractul conŃine obiectivele, activităŃile, responsabilii şi calendarul activităŃilor, precum 

şi obligaŃiile ambelor părŃi, clauze comune, condiŃii de modificare sau reziliere şi semnăturile 
părŃilor implicate. 

  
P5. Orice contact cu reprezentanŃii mass-mediei se face cu protejarea identităŃii persoanelor 

care beneficiază de asistenŃă în centru, a dreptului la viaŃă personală şi a dreptului la imagine a 
acestora. 
 Protejarea identităŃii persoanelor care beneficiază de asistenŃă în centru, a dreptului la viaŃă 

personală şi a dreptului la imagine a acestora se realizează prin respectarea legislaŃiei naŃionale în 
vigoare în materie. 

 ReprezentanŃilor mass-mediei le este interzis accesul în centru. Următoarele proceduri vor 
fi urmate, înainte ca un jurnalist să aibă permisiunea de a scrie despre centru: 
 

a) verificarea acreditărilor şi a trecutului jurnalistului, inclusiv a informaŃiilor disponibile 
despre compania media pentru care lucrează, precum şi care este publicul Ńintă al 

articolului pe care doreşte să îl scrie 
b) ce ştie ziaristul respectiv despre fenomenul traficului de persoane şi complexitatea acestuia 
şi care este atitudinea lui faŃă de acest fenomen. Dacă reporterul nu are cunoştinŃe minime 
despre traficul de persoane personalul adăpostului îi va oferi aceste informaŃii, 

c) un contract formal va fi semnat de către jurnalist şi conducerea centrului. Următoarele 

aspecte vor fi clarificate în contract:   
a. parametrii interviului: ora la care va începe, locul şi durata interviului; 
b. personalul şi/ sau victima vor consimŃi să ia parte la interviu şi scopul acestuia va fi 

stabilit de comun acord înainte. AlŃi membri ai personalului şi celelalte victime vor 
fi anunŃate cu privire la interviu, 

                                                
38 Anexa 4 a prezentului ghid metodologic - Contractul de asistenŃă a victimei traficului de persoane. 
39 Vezi standardul 6 al prezentului ghid metodologic - Acordarea în centru a serviciilor de asistenŃã victimelor 
traficului de persoane. 
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c. este necesară sau este de dorit menŃinerea anonimatului complet al victimei, 
inclusiv faŃa acoperită, numele schimbat şi/ sau vocea schimbată. Această regulă se 
aplică de asemenea unui membru al personalului care acordă un interviu, 

d. filmarea şi fotografierea sunt interzise în centru, 
e. victimele vor fi informate cu privire la drepturile lor şi măsurile de securitate pe 

care le vor adopta atunci când oferă un interviu, cum ar fi dreptul de a refuza să 
răspundă la întrebări incomode sau traumatizante, precum şi dreptul de a refuza să-
şi spună numele, 

f. un reprezentant al centrului va revizui conŃinutul interviului în forma sa finală, 
înainte de a fi publicat în ziar sau prezentat la televizor. 

 
P6. ObligaŃia de confidenŃialitate este comunicată tuturor instituŃiilor sau organizaŃiilor cu care 
colaborează centrul. 
 

P7. În situaŃia în care victima este citată în cadrul unei proceduri judiciare, coordonatorul 
centrului ia măsurile necesare pentru ca adresa centrului să nu fie menŃionată în cursul 

instrumentării şi soluŃionării cauzelor penale sau civile care vizează victimele asistate. 
 
 Citarea victimei de către politie, parchete şi judecătorii va fi făcută, având în vedere nevoia 

de a proteja identitatea şi viaŃa privată a victimei, la: 
- În cazul copiilor - la adresa DGASPC (indiferent de locul în care se află copilul: centre 

rezidenŃiale publice sau private, familie ori sub autoritatea altor forme legale de protecŃie: 
ex: plasament la asistent maternal), 

- În cazul victimelor adulte - la DGASPC, ANITP (CR), la domiciliul propriu, alte locaŃii. 

Citarea şi se va face la solicitarea victimei. 
 

 
P8. Personalul centrului are obligaŃia să nu dezvăluie aspecte sau informaŃii legate de situaŃia 
victimelor asistate, atât celorlalte victime asistate, cât şi altor persoane cu care acesta poate veni în 
contact - angajatori, jurnalişti - şi cu care nu sunt încheiate protocoale de colaborare. 
 În scopul respectării acestei obligaŃii fiecare membru al personalului centrului/ furnizorului 

de servicii va semna, împreună cu coordonatorul centrului/ furnizorului de servicii, Contractul de 

asistenŃă a victimei traficului de persoane prevăzut la procedura nr. 4 a prezentului standard şi va 
respecta următoarele obligaŃii40: 

 
a) ViaŃa privată şi identitatea victimei traficului de persoane sînt protejate. Înregistrarea, 

păstrarea şi utilizarea informaŃiilor cu caracter personal privind victima traficului de 
                                                
40 „Drepturile victimei traficului de fiinŃe umane. Prevederi legale”, ediŃia a III-a, United Nations, Office On Drugs 
and Crime. 
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persoane se efectuează cu respectarea regulilor speciale de confidenŃialitate, în scopul 
exercitării justiŃiei şi protecŃiei victimei, 

b) Este interzisă răspândirea informaŃiilor despre viaŃa privată şi identitatea victimei 
traficului de persoane şi despre condiŃiile în care a fost traficată, 

c) Este interzisă răspândirea informaŃiilor despre măsurile de protecŃie a victimelor 

traficului de persoane, despre persoanele care acordă astfel de protecŃie, precum şi 
despre persoanele care acordă ajutor în combaterea traficului de persoane, 

d) Respectarea confidenŃialităŃii informaŃiei prevăzute la alin.(1)-(3) este o obligaŃie a 
tuturor persoanelor, inclusiv a celor implicate în activităŃi de prevenire şi combatere a 
traficului de persoane, de protecŃie şi asistenŃă a victimelor, din organele de drept, 

instanŃele judecătoreşti, 
e) Divulgarea informaŃiilor despre măsurile de siguranŃă şi a datelor confidenŃiale despre 

victimele traficului de persoane, precum şi divulgarea informaŃiilor despre urmărirea 
penală şi măsurile de asigurare a securităŃii aplicate faŃă de participanŃii la procesul 

penal se pedepsesc în conformitate cu legislaŃia penală şi cea contravenŃională. 
 

 

Standardul nr. 5 
Evaluarea comprehensivã şi multidimensionalã a cazului în vederea stabilirii mãsurilor de 

protecŃie. 
 Asigurarea securităŃii victimei traficului de persoane asistate trebuie să primeze. În acest 

sens riscul pe care îl implică fiecare caz în parte trebuie să fie determinat în cel mai scurt timp 
posibil de la identificarea victimei. 
  

 În situaŃiile în care specialiştii ce lucrează pentru furnizorii acreditaŃi de servicii sociale 
sunt solicitaŃi să intervină înainte de primirea victimei în centru, ori să ofere asistenŃă la domiciliul 
victimei, ori victima abia a ieşit din situaŃia de trafic vorbim de intervenŃia de criză. 

 

IntervenŃia de criză 

 
 Sunt 3 reguli de forŃă41 ce trebuie respectate de către orice specialist care intră în contact cu 
victima pentru a îi oferi acesteia ajutorul de urgenŃă:  

1. a asigura rapid securitatea victimelor, 

2. a le pune la dispoziŃie un partener empatic de discuŃie, 
3. a înŃelege şi favoriza înŃelegerea victimei cu privire la efectele traumei psihologice şi la 

procesul de elaborare a acesteia. 
 

                                                
41 Fischer G., Riedesser P., Tratat de psihotraumatologie, Editura Trei, 2001. 
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1. A asigura rapid securitatea victimelor înseamnă: 
a. îndepărtarea de locul in care s-a consumat trauma, 
b. sentimentul de siguranŃă poate fi susŃinut prin contact corporal nemijlocit, 

N.B.: pentru aceasta este nevoie să se obŃină acordul persoanei. 
c. victimele trebuie separate de agresori. Numai în acest mod victimele se pot 

simŃi in siguranŃa, 
d. sentimentul de siguranŃă poate fi întărit si prin oferirea de informaŃii despre 

evenimente exterioare (ex.: asigurarea dată victimei privind faptul că 
familia ei se află în siguranŃă/ nu este ameninŃată), 

e. a întreprinde mereu o incercare de a explica şi de a observa cu atenŃie 

reacŃiile victimei (apar diferenŃe interindividuale, în funcŃie si de faza pe 
care o traversează în parcursul procesului traumatic, 

f. relaxarea si liniştirea - trebuie sa primeze in fata informării, 
g. in faza de negare a condiŃiei de victimă cel care ajuta trebuie sa fie precaut, 

sa nu corecteze decât pozitiv relatarea fragmentata a victimei cu privire la 
evenimentele traumatice. 

 
2,3 A pune la dispoziŃia victimelor un partener empatic de discuŃie  

si  

A înŃelege si favoriza înŃelegerea victimei cu privire la efectele traumei si la procesul de 
elaborare a acesteia: 

a. daca este restabilit sentimentul bazal de siguranta - deci exista posibilitatea 
de a vorbi - atunci victima trebuie ajutată sa inteleaga ca reactiile sale la 
stress/trauma sunt normale fata de o situatie neobisnuita, 

b. trebuie, de asemenea sa fie atentionat in privinta modului in care va trai faza 
de actiune a parcursului traumatic, 

c. cel care ajuta trebuie sa perceapa pozitiv izbucnirile emotionale, ca expresie 

a comportamentelor de copying expresiv42 ale victimei; daca victimele isi 
reproseaza „lipsa de stapanire”, sustinerea emotionala din partea celui care 
ajuta poate fi despovaratoare, 

d. in cazul paraliziei emotionale43 cel care ajuta trebuie sa stea la dispozitie ca 
simplu partener de discutie, fara a se impune in vreun fel, 

e. scopul unei convorbiri de sustinere este si de a favoriza procesul de 

elaborare a traumei (proces natural de vindecare a rănilor psihice), a 
impiedica victima să cadă/ să dezvolte reactii dezadaptative/ patologice). 

 

                                                
42 Copying expresiv - comportamente mobilizate de victime traumelor pentru a face faŃă situaŃiei post-traumatice. 
43 ReacŃie de urgenŃă care apare la victime pentru a evita copleşirea emoŃională/ inundarea cu emoŃii. Constă în 
imposibilitatea persoanei de a exprima şi trăi stări emoŃionale de orice natură. 
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Atentie! 
 În îngrijirea post-traumatică trebuie implicaŃi specialişti psiho-sociali. Amatorii pot decela 
greu între simptome „normale” şi procese traumatice complicate, pentru care este nevoie de 
asistenŃă specializată. 
 

 Evaluarea comprehensivã şi multidimensionalã a cazului este una dintre etapele 
managementului de caz44. 
 
 În evaluarea multidimensională a situaŃiei victimei traficului de persoane este necesară 
implicarea unei echipe multidisciplinare, fapt de natură să reducă presiunea asupra victimei şi să 

mărească cantitatea şi calitatea datelor obŃinute şi pertinenŃa deciziei în cazul dat. Nu este 
recomandabil ca un singur profesionist să evalueze situaŃia unei victime. 
 Echipa multidisciplinară şi interinstituŃională intervine fie în procesul de evaluare, fie în în 
furnizarea serviciilor specializate de asistenŃă. ComponenŃa echipei va fi stabilită în funcŃie de 

obiectivele acesteia - evaluare sau intervenŃie. Câteva categorii de profesionişti ar trebui să facă 
parte din componenŃa minimă a echipei: 

1. Asistentul social - este, de regulă, şi managerul de caz, 
2. Psihologul, 
3. Medicul - vor fi consultaŃi medici de diferite specialităŃi, în funcŃie de particularităŃile 

cazului, 
4. PoliŃistul - din cadrul următoarelor structuri: crima organizată, investigaŃii criminale, 

ordine publică, şi prevenire,  
5. Procurorul (DIICOT, Parchet) 

 Se recomandă ca asistentul social şi psihologul şi juristul să fie angajaŃi ai centrului/ 

furnizorului de servicii, iar medicul şi poliŃistul să participe la întâlnirile periodice ale echipei prin 
delegare de către propria instituŃie şi la invitaŃia managerului de caz. Centrul/ furnizorul de servicii 
va încheia convenŃii de colaborare cu instituŃiile din care provin membrii echipei multidisciplinare. 

 Pe lângă o componenŃă minimă a echipei pot fi implicaŃi şi alŃi profesionişti care, prin 
pregătirea profesională pot aduce un plus de calitate serviciilor oferite de echipa multidisciplinară: 
avocaŃi, cadre didactice, terapeuŃi specializaŃi, judecători, preoŃi. 

  

 În scopul evaluării detaliate a situaŃiei victimei managerul de caz mobilizează echipa 
multidisciplinară formată din specialişti din centru şi/sau din afara centrului/ furnizorului de 
servicii.  

                                                
44 Vezi capitolul 3 al prezentului ghid metodologic - „Managementul de caz în lucrul cu victimele traficului de 
persoane”. 
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 Managerul de caz este responsabil pentru identificarea specialiştilor care alcatuiesc echipa 
de evaluare. Managerul de caz va selecta acei specialişti ale căror competenŃe/ expertiză 
profesională este susceptibilă de a acoperi în cea mai mare măsură nevoile de evaluare. 
 
 Evaluarea detaliată: 

- se referă în mod explicit la etapa ulterioară evaluării iniŃiale, 
- începe odată cu încheierea evaluării iniŃiale, 
- fundamentează construirea planului personalizat de servicii şi aplicarea acestuia 

(intervenŃia/ furnizarea de servicii sociale pentru normalizarea vieŃii şi reabilitarea 
socială a victimei), 

- reprezintă procesul analitic de documentare progresivă şi detaliată a cazului/ 
culegere a informaŃiilor privind condiŃia socială, medicală, legală, economică şi 
psihologică a victimei, resursele, nevoile acute şi pe termen lung ale acesteia, 

 

Traumatizarea consecutivă victimizării prin trafic generează consecinŃe45 destructurante în 
plan psihologic, economic, legal, profesional, în starea de sănătate a victimei şi în planul vieŃii sale 

sociale (în viaŃa de familie, în viaŃa de relaŃie, în plan profesional, etc.). De aceea, procesul de 
evaluare multidimensională a situaŃiei victimei va fi dezvoltat în toate aceste planuri, pentru o 

înŃelegere de ansamblu a situaŃiei victimei. Astfel, evaluarea va urmări patru dimensiuni centrale: 
A. evaluarea condiŃiei psihologice actuale 
B. evaluarea stării de sănătate/ evaluarea medicală 

C. evaluarea situaŃiei legale/ juridice 
D. evaluarea „socială” (viaŃa profesională, familie, apartenenŃă socială, mediul de viaŃă, reŃea 

de suport social, statut economic) 

 Pentru o evaluare corectă a nevoilor şi resurselor, specialiştii trebuie să înŃeleagă modul în 
care variabilele contextului social, familial şi individual afectează situaŃia victimei.  

   
 În evaluarea detaliată a situaŃiei victimei se vor urmări toŃi indicatorii cuprinşi în 

Protocolul II: Protocol de evaluare detaliată a situaŃiei victimei traficului de persoane 46. 
 

 În identificarea şi analiza problemelor victimei care solicită asistenŃă, trebuie avute în 

vedere şi dorinŃa victimei de a utiliza sprijinul specialiştilor pentru  normalizarea vieŃii sale, 
precum şi gradul de integrare al victimei în comunitate (reprezentarea apartenenŃei la comunitate, 

                                                
45 Vezi capitolul 2 al prezentului ghid metodologic - „Factorii de risc şi de protecŃie. Efectele traficului de 
persoane”. 
46 Anexa 5 a prezentului ghid metodologic - Protocolul II: Protocol de evaluare detaliată a situaŃiei victimei 
traficului de persoane (fişa cuprinzând indicatorii aflaŃi în baza centralizată de date privind victimele traficului de 
persoane - administrată de către ANITP). 
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participarea şi responsabilităŃile asumate în viaŃa comunităŃii, apelul la resursele comunitare pentru 
a gestionarea nevoilor personale, etc.). 

 
 În procesul evaluării detaliate va fi realizată şi evaluarea familiei victimei.  

 
 Evaluarea familiei victimei ajută la stabilirea cauzelor care au favorizat/ generat situaŃia de 
trafic, a factorilor de vulnerabilitate, a măsurilor de protecŃie ce urmează a fi luate şi la elaborarea 
planului de servicii pentru reabilitarea victimei.  
 Evaluarea familiei trebuie să aibă în vedere: 

▪ istoria familiei şi semnificaŃia acesteia, 
▪ funcŃionarea familiei: condiŃii de viaŃă, condiŃii de mediu extern, întreŃinerea 

casei; alte mecanisme de sprijin al familiei (părinŃi sau familia extinsă): suport 
din partea vecinilor, prietenilor şi implicarea comunităŃii; îngrijire disponibilă 

pentru victimă; interacŃiunea părinte - victimă (acolo unde este cazul); rutina 
zilnică; calitatea şi eficienŃa comunicării în interiorul familiei, 

▪ structura familială (subsistemele soŃi/părinŃi-copii, graniŃele acestora, rolurile 

din familie) 
▪ etapa ciclului de viaŃă al familiei, 

▪ relaŃiile membrilor familiei cu rudele şi alte persoane din afara familiei, 
▪ condiŃia psihologică şi starea de sănătate a membrilor familiei victimei (abuz de 

alcool, consum droguri?), 

▪ violenŃă domestică, istoric de abuz ? 
▪ relaŃii extramaritale ?,  
▪ condiŃia economică şi locativă a familiei, management financiar, dificultăŃi 

financiare, 
▪ funcŃionarea familiei ca grup, 

▪ caracteristici/ factori culturali 
 
 Culegerea de informaŃii relevante este necesară pentru o decizie documentată privind 
intervenŃia ulterioară în beneficiul victimei. Evaluarea detaliată oferă managerului de caz şi 

specialiştilor care vor alcătui echipa de intervenŃie informaŃiile necesare pentru planificarea 
intervenŃiei şi elaborarea planului de servicii/ intervenŃie. 
  

Odată cu finalizarea evaluării detaliate a situaŃiei victimei, echipa multidisciplinară 
formulează un diagnostic cu privire la: 

- forma de trafic a cărei victimă a fost persoana, 
- nevoile victimei în contextul larg al familiei şi comunităŃii, 
- priorităŃile intervenŃiei pentru victimă şi, dacă este cazul, pentru familie. 
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Evaluarea detaliată se poate realiza în centru/ la sediul furnizorului de servicii sau la 

domiciliul victimei/ în mediul de viaŃă al acesteia. 
 

Evaluarea detaliată trebuie să urmeze câteva principii de bază: 

a) informaŃiile cu privire la rezultatele evaluării sunt confidenŃiale, 
b) evaluarea priveşte ansamblul nevoilor victimei, precum si perspectivele sale de 

progres, 
c) rezultatele evaluării nu sunt cu titlu definitiv; re-evaluarea periodică a situaŃiei în 

care se află victima este o condiŃie obligatorie pentru reuşita intervenŃiei, 
d) evaluarea trebuie sa fie unitară, să urmărească şi să opereze cu aceleaşi obiective, 

criterii, metodologii, pentru toate victimele, 
e) evaluarea presupune o muncă în echipă multidisciplinară şi în reŃea, cu participarea 

activă şi responsabilizarea tuturor profesioniştilor implicaŃi, 
f) evaluarea va fi realizată cu participarea victimelor. 

 

 
 Managerul de caz va organiza conferinŃe de caz (întâlniri periodice) ale specialiştilor care 

participă în procesul evaluării detaliate. ConferinŃele au cel puŃin următoarele scopuri: 

- schimbul de informaŃii între specialişti, 
- coordonarea demersurilor evaluative ale specialiştilor, 

- evitarea suprapunerilor/ paralelismelor între demersurile fiecărui specialist membru 
al echipei, 

- analiza în echipă a situaŃiei sociale, economice, legale, medicale şi psihologice a 
victimei, 

- planificarea intervenŃiilor specializate, 

- elaborarea planului de servicii/ intervenŃie. 
 
 FrecvenŃa organizării conferinŃelor de caz este stabilită de specialiştii care alcătuiesc 
echipa de evaluare, în acord cu managerul de caz. 

 Este recomandat ca specialiştii care participă în procesul evaluării detaliate să comunice 
între ei şi în afara conferinŃelor de caz, prin orice mijloace, pentru eficientizarea demersurilor 
evaluative. Managerul de caz este responsabil pentru încurajerea şi facilitarea comunicării dintre 
specialişti. 
  

 Rezultatele evaluării detaliate sunt consemnate de către specialiştii care au participat în 
procesul evaluării în protocolul II - Protocol de evaluare detaliată a situaŃiei victimei 
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traficului de persoane47, la solicitarea şi sub îndrumarea managerului de caz. Pe baza rezultatelor 
consemnate în protocolul II managerul de caz, împreună cu coordonatorului centrului/ furnizorului 
de servicii adoptă decizia continuării managementului de caz, prin iniŃierea elaborării Planului 
personalizat de servicii/ intervenŃie48. ConŃinutul protocolului de evaluare detaliată se comunică 
victimei în cel mai scurt timp de la întocmirea protocolului şi se consemnează. 

 Protocolul de evaluare detaliată a situaŃiei victimei traficului de persoane este parte 
constitutivă a dosarului victimei şi se supune regimului de documentare a cazurilor, protecŃie a 
datelor, transmitere şi schimb de informaŃii indicat la standardele 8 şi 9 din prezentul ghid 

metodologic. 
 

Proceduri de implementare a standardului: 
  
P1. Centrul care are în asistenŃă o victimă a traficului de persoane colaborează cu structura de 
poliŃie specializată în combaterea traficului de persoane în vederea stabilirii riscului pe care îl 

implică fiecare caz în parte.  
 În cazul în care infracŃiunea de trafic face obiectul unei cercetări judiciare, managerul de 

caz va stabili o relaŃie de colaborare cu ofiŃerul de poliŃie judiciară care se ocupă cu instrumentarea 
cauzei (lucrător de poliŃie sau procuror). Colaborarea va avea în vedere schimbul constant de 
informaŃii, conform unui algoritm stabilit de comun acord, şi consultarea în vederea constatării la 

timp şi în mod complet a faptei, tragerea la răspundere a traficantului, precum şi asigurarea 
protecŃiei adecvate a victimei pe parcursul procedurii judiciare. Orice schimb de informaŃii se va 

face cu respectarea principiului strict al confidenŃialităŃii datelor, pentru a nu se pune în pericol 
buna desfăşurare a procesului penal. Încălcarea acestei obligaŃii va atrage răspunderea disciplinară. 
 Managerul de caz va fi informat în legătură cu fiecare etapă procesuală a cazului 

(începerea urmăririi penale, trimiterea în judecată, soluŃia dată de instanŃă, măsuri luate). 
 

P2. Stabilirea riscului ridicat de caz trebuie sa fie un proces continuu realizat pe 3 etape:  
- evaluarea si identificarea riscurilor curente; 
- identificarea măsurilor corespunzătoare care se impun riscurilor prezente si evaluarea 

posibilităŃii de apariŃie a noi riscuri sau de creştere a celor prezente în funcŃie de 
evoluŃia cazului; 

- luarea deciziilor şi managementul de risc al cazului.  
 
Evaluarea riscului este parte a managementului de caz şi se realizează periodic, pe întreg 

traseul procesului de asistenŃă. 

                                                
47 Anexa 5 a prezentului ghid metodologic - Protocolul II: Protocol de evaluare detaliată a situaŃiei victimei 
traficului de persoane (fişa cuprinzând indicatorii aflaŃi în baza centralizată de date privind victimele traficului de 
persoane - administrată de către ANITP). 
48 Anexa 6 a prezentului ghid metodologic - Plan individualizat de servicii pentru victima traficului de persoane. 
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 Evaluarea riscurilor trebuie să aibă în vedere:  

a) riscurile la adresa siguranŃei victimei 
b) riscul reintrării acesteia în circuitul traficului.  

 Evaluarea riscurilor începe de la primul contact cu victima şi continuă pe tot parcursul 

intervenŃiei/ managementului de caz. Se recomandă utilizarea unor instrumente de evaluare a 
riscurilor, pentru a putea preveni re-victimizarea, precum şi pentru adaptarea intervenŃiei la 
schimbările intervenite. 
 
 Cel puŃin următoarele aspecte vor fi evaluate cu privire la riscurile la adresa siguranŃei 

victimei: 
- pericolele cu privire la siguranŃa fizică a victimei şi/sau familiei sale, 
- dacă victima participă în procesul penal ca martor sau parte vătămată, posibilele 

represalii din partea traficanŃilor, 

- dacă reabilitarea socială a victimei este pusă în pericol de atitudinea familiei şi/sau a 
comunităŃii în care trăieşte. 

 
 Organele judiciare sunt obligate să acorde victimelor asistenŃă pentru minimizarea sau 
îndepărtarea riscurilor, prin: 

- asigurarea confidenŃialităŃii în ceea ce priveşte datele personale ale victimei, 
- asigurarea protecŃiei fizice a victimei. 

 Managerul de caz va coordona asistenŃa acordată victimelor de către organele judiciare, în 
baza protocolului încheiat în acest sens de către IJP/IJPF şi centru/ furnizorul de servicii. 
 

Riscul de reintrare în circuitul traficului 
 Vor fi avute în vedere cel puŃin următoarele aspecte: 

- forma de exploatare suferită de victimă, 

- particularităŃile situaŃiei de exploatare: gravitate, frecvenŃă, durată, factori agravanŃi 
(ameninŃarea, şantajul, etc.), 

- vârsta victimei, 

- participarea/ non-participarea familiei în traficare/ exploatare, 
- atitudinea familiei şi a comunităŃii din care provine faŃă de situaŃia victimei, 
- persistenŃa cauzelor care au determinat intrarea în circuitul traficului. 

 
Planul de servicii va cuprinde măsuri specifice privind reducerea acestor riscuri. 

 
P3.       În stabilirea riscului pe care îl implică cazul se Ńine cont de: 

- locul în care a fost identificată victima;  
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- proximitatea dintre locul unde a fost traficată victima, zona de provenienŃă şi locul 
unde va fi asistată; 

- legaturile şi proximitatea cu persoanele implicate în traficarea victimei; 
- modalitatea de săvârşire a  infracŃiunii traficului de persoane; 
- vârsta victimei traficului de persoane; 

- dacă există factori culturali, religioşi, sociali din mediul de provenienŃa care ar putea să 
pună în pericol securitatea victimei şi şansele reintegrării sale sociale; 

- colaborarea victimei traficului de persoane cu organele de urmărire penală şi 
implicarea acesteia în procesul penal.   

 

P4.      Victima traficului de persoane este informată de riscurile pe care le prezintă situaŃia sa de 
către managerul responsabil de caz împreună cu ofiŃerul de poliŃie responsabil de investigarea 
cazului. 
 

P5.       Centrul ia măsuri suplimentare de asigurare a securităŃii victimelor asistate.  
 Pentru a asigura securitatea victimelor în centre, următoarele reguli trebuie respectate: 

a) victimele care au nevoie de o protecŃie suplimentară, cum ar fi acelea care depun mărturie 
împotriva traficanŃilor vor fi găzduite într-o zonă a Centrului care dispune de o  securitate 
suplimentară, 

b) transportul acestora la şedinŃa de judecată se va face cu sprijinul reprezentanŃilor 
instituŃiilor care au atribuŃii în acest sens sau care sunt implicaŃi în derularea proiectului 

Coordonarea victimelor traficului de persoane în procesul penal, 

c) vor fi elaborate planuri de siguranŃă în cazuri de urgenŃă, care vor include indicaŃii cu 
privire la situaŃii de urgenŃă, cum ar fi dezastre naturale, incendii sau cazuri de boală. 

Personalul şi rezidenŃii centrelor vor fi instruiŃi cu privire la aceste planuri de urgenŃă. 
 

P6.       Măsurile de securitate trebuie să implice instalarea unui sistem video de supraveghere a 
clădirii/apartamentului în care funcŃionează centrul, precum şi încheierea unui protocol pentru 
intervenŃia rapidă în caz de urgenŃă  cu structurile specializate ale poliŃiei.  
 
P7.    În eventualitatea în care rezultatele evaluării realizate recomandă luarea unor măsuri speciale 

de protecŃie, care pot să vizeze încadrarea persoanei într-un program  de protecŃie a martorului, 
asistenŃa în vederea reintegrarii socio-profesionale este  amânată până gradul de pericol se va 
diminua. 
 
 

Standardul nr. 6  
Acordarea în centru a serviciilor de asistenŃã victimelor traficului de persoane. 
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InstituŃiile şi organizaŃiile implicate în lupta împotriva traficului de persoane trebuie să 
asigure victimelor traficului de persoane accesul corespunzător la asistenŃa specială medicală, 
psihologică, educaŃională, juridică, socio-profesională si protecŃie specială. Oferirea asistentei nu 
trebuie să fie condiŃionată de participarea acesteia în procesul penal, fără a se face vreo 
discriminare pe motive etnice, de naŃionalitate, rasiale, vârstă, sex, dizabilităŃi, opinii religioase, 

opinii politică, mediu de provenienŃă. Centrele pot furniza  victimelor serviciile necesare pentru 
reabilitarea lor psiho-socială în cadrul unui program de protecŃie şi asistenŃă a victimelor traficului 
de persoane.  
 

Proceduri de implementare a standardului:  
 

P1 Includerea în programul de asistenŃă se face numai cu acordul victimei traficului de 
persoane. Pentru includerea în programul de protecŃie şi asistenŃă a victimelor traficului de 
persoane se va solicita consimŃământul scris al acesteia. 

 ConsimŃământul va fi consemnat în Contractul de asistenŃă a victimei traficului de 
persoane49, în prezenŃa managerului de caz. 

 
P2. Victimele traficului de persoane sunt informate cu privire la tipurile de organizare şi 
acordare a serviciilor oferite de centrele existente în reŃeaua naŃională şi primesc îndrumare şi 

explicaŃii într-un limbaj accesibil nivelului lor de culturã şi de maturitate. 
 Informarea va fi făcută de către managerul de caz sau psihologul care a participat în 

procesul evaluării iniŃiale sau detaliate a situaŃiei victimei. 
 
P3. Includerea în programul de protecŃie şi asistenŃă a victimei minore se face în colaborare cu 

serviciile specializate de protecŃie a copilului50. 
 Managerul de caz are responsabilitatea: 

- identificării şi contactării serviciilor specializate care pot oferi serviciile cele mai 
adaptate nevoilor victimei, 

- asigurării informării reciproce a furnizorilor de servicii pentru victimă cu privire la 
situaŃia şi evoluŃia situaŃiei victimelor asistate. 

 

P4. Includerea în programul de protecŃie şi asistenŃă a victimei traficului de persoane a unui 
cetăŃean străin se face în colaborare cu autorităŃile cu competenŃă în domeniu, potrivit prevederilor 
legale în vigoare. 
 

                                                
49 Anexa 4 a prezentului ghid metodologic - „Contractul de asistenŃă a victimei traficului de persoane”. 
50 Vezi organigrama sistemului de servicii sociale de la nivel naŃional - anexa 1 a prezentului ghid metodologic. 
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ORI: reglementează situaŃia străinilor, victime ale traficului de persoane, în conformitate cu 
prevederile legislaŃiei care reglementează regimul străinilor şi, împreună cu ANITP referă cazul 
spre asistenŃă unui centru specializat. 
 

În cazul străinilor minori neînsoŃiŃi, victime ale traficului de persoane, în vederea 

stabilirii regimului juridic aplicabil acestora, ORI coopereazã cu alte instituŃii, precum şi cu 
organizaŃii naŃionale şi internaŃionale specializate în domeniul ocrotirii minorilor, în condiŃiile 
prevăzute de OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor, cu modificările şi completările 
ulterioare51.  
 În momentul identificării victimei traficului de persoane, copil, indiferent de Ńara de origine 

a acestuia, se va anunŃa reprezentantul DGASPC sau cel al Serviciului specializat pentru copilul 
victimă a abuzului, neglijării şi a traficului de persoane, pentru luarea unei măsuri de protecŃie 
specială, precum şi ANPDC, care va propune şi solicita Tribunalului Bucureşti stabilirea 
plasamentului copilului într-un serviciu de protecŃie52. 

 
P5. Oferirea asistenŃei nu este condiŃionată de participarea acestora în procesul penal. 

 
P6. În situaŃia în care victima traficului de persoane doreşte să se reîntoarcă în familie, i se 
aduce la cunoştinŃă că poate beneficia de servicii de asistenŃă specializată în regim de zi, urmând 

ca centrul să stabilească modalitatea de furnizare a serviciilor de asistenŃă în funcŃie de 
particularităŃile cazului. 

 
P7. În discuŃiile pe care le are cu persoana traficată,  instituŃia sau organizaŃia care furnizează 
serviciile de asistenŃă, trebuie să respecte dorinŃele şi punctul de vedere al acesteia şi să Ńină cont 

de starea fizică şi mentală în care se află aceasta. 
 

P8. In condiŃiile în care persoana traficată nu poate să îşi exprime punctul de vedere cu privire 
la nevoile de asistenŃă pe care le are, datorită stării de sănătate precare sau a imposibilităŃii 
temporare sau permanente de a-şi exprima voinŃa,  asistenŃa se acordă Ńinând cont de respectarea 
dreptului persoanei la un standard de viaŃă adecvat şi la protejarea securităŃii acesteia.  
 

 
 
 
 
 

                                                
51 Aspecte prevăzute în propunerea Mecanismului naŃional de identificare şi referire a victimelor traficului de 
persoane.  
52 Art. 20, Legea 270/2004 privind protecŃia copilului  
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Planificarea intervenŃiei multidisciplinare. 

 
 Managerul de caz decide, în acord cu echipa care realizează evaluarea multidimensională,  
oportunitatea planificării intervenŃiei.  
 Planificarea serviciilor/ planificarea intervenŃiei este puntea de legătură între evaluare şi 

intervenŃie/ furnizarea serviciilor de asistenŃă53. 
Planificarea trebuie să urmeze cel puŃin trei etape: 

 
1. Identificarea priorităŃilor - situaŃiilor critice asupra cărora se va concentra intervenŃia.  
 Identificarea priorităŃilor are la bază inventarul resurselor individuale şi comunitare ce pot 

fi utilizate în procesul de asistenŃă54, corelarea nevoilor victimei cu aceste resurse, cu oferta 
serviciului în care lucrează managerul de caz şi cu oferta de asistenŃă a celorlalte servicii din 
reŃeaua naŃională de servicii de protecŃie şi asistenŃă a victimelor traficului de persoane, 
 

2. Elaborarea planului de servicii/ intervenŃie55. 
Planul de servicii/ intervenŃie în beneficiul victimei are la bază rezultatele evaluării 

multidimensionale56, aşa cum au fost acestea consemnate în Protocolul II (de evaluare detaliată a 

situaŃiei victimei traficului de persoane) şi constă în transformarea nevoilor victimei în obiective 
ale intervenŃiei, cu scopul normalizării vieŃii victimei şi reabilitării sale sociale57. 

Construirea planului de servicii trebuie să se focalizeze pe rezultate cum sunt:  
- protecŃia victimei,  

- reducerea riscurilor,  
- terapia traumei psihologice şi a celorlalte efecte ale victimizării.  

Planul trebuie să conŃină toate obiectivele ce trebuie urmărite pentru a obŃine aceste 

rezultate. Obiectivele trebuie să adreseze toŃi factorii de risc identificaŃi şi să satisfacă nevoile 
victimei. 

 
 Structura generală a unui plan de intervenŃie/ servicii este următoarea: 

a. enunŃarea scopului intervenŃiei, 

                                                
53 Vezi capitolul 3 al prezentului ghid metodologic - „Managementul de caz în lucrul cu victimele traficului de 
persoane”. 
54 Inventarierea resurselor este parte a evaluării detaliate/ multidimensionale a situaŃiei victimei şi este consemnată 
în Protocolul II: Protocol de evaluare detaliată a situaŃiei victimei traficului de persoane. 
55 Vezi anexa A6  la prezentul ghid metodologic - „Plan individualizat de servicii/ intervenŃie pentru victima 
traficului de persoane”. 
56 Vezi standardul nr. 5 al prezentului ghid metodologic - Evaluarea comprehensivã şi multidimensionalã a cazului 
în vederea stabilirii mãsurilor de protecŃie. 
57 Vezi capitolul 1 al prezentului ghid metodologic - „Delimitări conceptuale. DefiniŃii operaŃionale”, conceptul de 
reabilitare socială a victimei traficului de persoane. 
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b. formularea obiectivelor intervenŃiei, a activităŃilor şi mijloacelor/ tehnicilor ce vor fi 
utilizate, 

Managerul de caz, cu participarea directă a victimei, trebuie să transforme priorităŃile 
stabilite în obiective ale intervenŃiei. Obiectivele trebuie să fie specifice şi relevante pentru nevoile 
victimei şi realizabile în raport cu resursele disponibile şi cu obstacolele care pot fi întâlnite. 

În stabilirea obiectivelor intervenŃiei managerul de caz trebuie să cunoască şi să se bazeze 
pe priorităŃile stabilite. Este frecvent întâlnită situaŃia în care managerul de caz şi victima au 
reprezentări diferite ale situaŃiei şi, implicit, ale obiectivelor urmărite. De aceea managerul de caz, 
cu participarea echipei de intervenŃie, trebuie să compatibilizeze scopurile victimei, aşa cum şi le 
reprezintă aceasta şi scopurile care răspund în cea mai mare măsură priorităŃilor stabilite cu 

participarea directă a victimei. 
c. descrierea serviciilor care vor fi accesate pentru atingerea obiectivelor, 
d. calendarul activităŃilor şi limitele de timp anticipate pentru atingerea obiectivelor 

planului, 

e. stabilirea indicatorilor de performanŃă ce vor fi utilizaŃi pentru evaluarea progresivă a 
implementării planului de servicii.  

Managerul de caz şi echipa de implementare a planului vor stabili criteriile cu care 
vor opera în evaluarea punerii în act a obiectivelor şi scopurilor stabilite în plan. Un 
program explicit de evaluare progresivă/ periodică şi adaptare a scopurilor, obiectivelor 

şi activităŃilor iniŃiale trebuie gândit de la începutul planificării. Un plan de intervenŃie 
este util doar în măsura în care există o înŃelegere clară asupra modului în care va fi 

implementat. 
 

Planul de servicii este construit împreună cu victima, ca răspuns informat faŃă de 

aşteptările, opŃiunile şi sopurile sale pe termen scurt şi lung. Managerul de caz, împreună cu 
specialiştii care alcătuiesc echipa de intervenŃie, are responsabilitatea de a implica victima pentru:  

- determinarea domeniilor de intervenŃie,  
- stabilirea obiectivelor specifice ale planul de servicii,  
- stabilirea tipurilor de servicii si intervenŃii specifice, 
- asumarea responsabilităŃilor si fixarea termenelor de aplicare a planului. 

 

 În elaborarea planului este indispensabilă stabilirea de către managerul de caz a legăturilor 
formale şi informale cu furnizorii de servicii din reŃeaua naŃională de servicii de protecŃie şi 
asistenŃă a victimelor traficului de persoane, cunoaşterea resurselor acestora şi a costurilor 
serviciilor oferite. 

 

Managerul de caz are, în aceasta etapă, cel puŃin următoarele responsabilităŃi:  
- a media şi încuraja stabilirea priorităŃilor de intervenŃie prin implicarea nemijlocită 

a victimei, familiei acesteia şi a echipei de specialişti, 
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- a determina în mod explicit rolurile si responsabilităŃile tuturor celor implicaŃi în 
implementarea planului de servicii: victimă, specialişti, instituŃii, organizaŃii, 
comunitate, etc.   

Managerul de caz se va asigura că serviciile si intervenŃiile planificate răspund nevoilor 
reale şi priorităŃilor victimei. 

 
Indicatori ce pot fi utilizaŃi pentru măsurarea eficienŃei planului de servicii/ intervenŃie/ 

monitorizarea intervenŃiei58: 

- adecvarea acŃiunilor planului/ strategiei de intervenŃie la specificul serviciilor 
disponibile (dacă acŃiunile planificate sunt în acord cu misiunea şi specificul 

serviciilor implicate, dacă metodele utilizate sunt în acord cu practica şi standardele 
serviciilor selectate sau dacă strategia implică probleme etice sau legale), 

- eficacitatea (dacă strategia se adresează în mod real problemelor persoanei asistate 
şi dacă strategia poate fi aplicată cu succes în raport cu resursele disponibile), 

- eficienŃa (dacă acŃiunile sunt repartizate serviciilor în funcŃie de resurse-fonduri, 
specialişti disponibili, timp, experŃi; dacă strategia utilizează eficient resursele), 

- adecvarea acŃiunilor strategiei la necesităŃile de schimbare ale situaŃiei persoanei 
asistate (dacă acŃiunile stabilite în strategie vor avea impact asupra îmbunătăŃirii 
nivelului de trai al persoanei asistate), 

- efectele colaterale (care sunt efectele realizării acŃiunilor strategiei asupra persoanei 
asistate şi a celorlalŃi; ce tip de efecte, negative sau pozitive, poate avea realizarea 

acŃiunilor). 
 

3. distribuirea responsabilităŃilor stabilite în planul de servicii pentru fiecare dintre 

specialiştii cărora le va reveni o secvenŃă în ansamblul procesului de intervenŃie. 
 

 

Implementarea planului de servicii sau intervenŃia multidisciplinară/ asistenŃa acordată 
victimelor traficului de persoane. 

 
După cum precizează standardele naŃionale, furnizorii acreditaŃi de servicii sociale 

organizează şi furnizează servicii victimelor traficului de persoane la domiciliul acestora, în centre 
de zi sau în centre rezidenŃiale. 

 
IntervenŃia în beneficiul victimei are la bază rezultatele evaluării multidimensionale59, aşa 

cum au fost acestea consemnate în Protocolul II (de evaluare detaliată a situaŃiei victimei 

                                                
58 Sheafor, B., Horejsi, C. and Horejsi, G. Techniques and Guidelines for Social Work Practice. Boston: Allyn and 
Bacon, 2000. 
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traficului de persoane) şi constă în aplicarea/ implementarea planului de servicii, în scopul 
normalizării vieŃii victimei traficului de persoane şi reabilitării sale sociale60. IntervenŃia este una 
dintre etapele managementului de caz61. 
 

Implementarea planului de servicii implică un continuum de servicii furnizat victimei de 

către furnizorii acreditaŃi. IntervenŃia este partea cea mai vizibilă a procesului de asistenŃă.  
 
Managerul de caz este responsabilul principal pentru aplicarea planului de servicii. În 

acest scop, managerul de caz: 
- selectează acei furnizori de servicii care respectă în totalitate standardele şi aşteptările 

pentru serviciile furnizate, 
- se asigură că victima (participant nemijlocit la elaborarea planului de servicii) 

înŃelege rolul serviciilor,  
- descrie victimei serviciile ce vor fi furnizate, 
- informează victima cu privire la calendarul implementării planului de servicii. În 

comunicarea cu victima, managerul de caz foloseşte un limbaj amical, accesibil 

înŃelegerii victimei, 
- asigură accesul victimei la serviciile stabilite în planul de servicii, realizând 

comunicarea dintre furnizori de servicii, 

- coordonează implementarea planului de servicii. În acest scop organizează 

conferinŃe de caz.  
ConferinŃele sunt întâlniri periodice ale specialiştilor care participă în implementarea 

planului de servicii şi au ca scopuri: 
a) coordonarea furnizării intervenŃiilor specialiştilor, aşa cum sunt acestea 

stabilite în planul de servicii construit cu participarea victimei, 
b) schimbul de informaŃii între specialişti, 
c) evitarea suprapunerilor/ paralelismelor între demersurile fiecărui specialist 

membru al echipei, 
d) analiza în echipă a progreselor implementării planului de servicii (a 

situaŃiei sociale, economice, legale, medicale şi psihologice a victimei), 

e) reevaluarea planului de servicii - adatparea intervenŃiilor specializate la 
evoluŃiile înregistrate în situaŃia victimei ca urmare a implementării 
planului de servicii, 

                                                                                                                                                     
59 Vezi standardul nr. 5 al prezentului ghid metodologic - Evaluarea comprehensivã şi multidimensionalã a cazului 
în vederea stabilirii mãsurilor de protecŃie. 
60 Vezi capitolul 1 al prezentului ghid metodologic - „Delimitări conceptuale. DefiniŃii operaŃionale”, conceptul de 
rabilitare socială a victimei traficului de persoane. 
61 Vezi capitolul 3 al prezentului ghid metodologic - „Managementul de caz în lucrul cu victimele traficului de 
persoane”. 
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f) adoptarea deciziei de încheiere a furnizării asistenŃei şi elaborarea 
planului62 de monitorizare post-intervenŃie (debutul perioadei şi 
procesului de monitorizare post-interventie). 

 
 FrecvenŃa organizării conferinŃelor de caz este stabilită de specialiştii care alcătuiesc 

echipa de intervenŃie, în acord cu managerul de caz. 
 Este recomandat ca specialiştii care participă în implementarea planului să comunice între 
ei şi în afara conferinŃelor de caz, prin orice mijloace, pentru eficientizarea procesului de asistenŃă. 
Managerul de caz este responsabil pentru încurajerea şi facilitarea comunicării dintre specialişti. 

- este „avocatul” victimei - se asigură în permanenŃă că serviciile sunt furnizate, 

„golurile” în furnizarea serviciilor sunt identificate şi „umplute”, astfel încât aplicarea 
planului de servicii să urmeze obiectivele şi calendarul stabilit, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor victimei. 

 

Planul de servicii este implementat sub coordonarea furnizorului acreditat de servicii care a 
desemnat managerul de caz, într-un caz dat. Aplicarea planului este de competenŃa unei echipe 

multidisciplinare şi interinstituŃionale. 
Echipa lucrează sub coordonarea managerului de caz. 
ComponenŃa echipei va fi stabilită în funcŃie de obiectivele planului de servicii/ intervenŃie. 

Responsabilitatea alcătuirii echipei de implementare a planului aparŃine managerului de caz. 
 

Echipa multidisciplinară este circumstanŃială - se formează, de regulă, începând cu 
momentul sesizării cazului şi îşi încetează activitate ca echipă odată cu închiderea cazului63. 
Managerul de caz are responsabilitatea principală de a decide care sunt specialiştii recomandaŃi 

pentru a alcătui o echipă circumstanŃială de intervenŃie. În această decizie va Ńine seama de toate 
recomandările formulate de către specialiştii care au participat în procesul evaluării 
multidimensionale. 

Specialiştii cărora le este delegată responsabilitatea intervenŃiei sectoriale (furnizarea de 
servicii într-una dintre ariile de intervenŃie - psihologică, socială, medicală, legală, etc.) şi care îşi 
asumă această responsabilitate pot fi şi cei care au participat în procesul evaluării iniŃiale sau 

multidimensionale. 
Fiecare membru al echipei de intervenŃie are în spatele său un serviciu în cadrul căruia 

funcŃionează ca angajat şi pe care se sprijină pentru rezolvarea problemelor şi atingerea 
obiectivelor. Aceasta înseamnă că echipa de intervenŃie în cazurile de victimizare prin trafic 
reprezintă în sine o reŃea de servicii. Nici un profesionist nu îşi poate asuma rolul singur 

responsabilitatea intervenŃiei in cazurile de trafic de persoane, în condiŃiile în care o reuşita 

                                                
62 Vezi Standardul nr. 7 - Evaluarea intervenŃiei pe caz şi monitorizarea post-intervenŃie. 
63 Vezi capitolul 3 al prezentului ghid metodologic - „Managementul de caz în lucrul cu victimele traficului de 
persoane”. 
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intervenŃiei implică responsabilităŃi importante şi un grad de implicare profesională care poate 
depăşi limitele unui singur specialist. Punerea în aplicare a planului personalizat de servicii/ 

intervenŃie, de către o echipă de specialişti solicită o distribuire documentată a responsabilităŃilor. 
Este dezirabil ca echipa de intervenŃie să promoveze o filosofie şi o atitudine faŃă de problematica 
traficului de persoane împărtăşită de comun acord de toŃi membrii echipei.  

 
Din echipa de implementare a planului de servicii pot face parte aceleaşi categorii de 

specialişti ca cei din echipa de evaluare64. Managerul de caz poate identifica şi alte categorii de 
specialişti care pot adăuga valoare intervenŃiei (consilieri educaŃionali, preoŃi, etc.) 

 

Traficul de persoane generează consecinŃe65 destructurante în mai multe „zone” ale vieŃii 
victimelor: în plan psihologic, medical, economic, legal, profesional şi social-general (în viaŃa de 
familie, în viaŃa de relaŃie, în plan profesional, etc.). în procesul de asistenŃă a victimelor trebuie 
luate în considerare toate aceste „zone”, pentru o abordare holistică a situaŃiei victimei. 

Normalizarea vieŃii sale este posibilă, în interiorul procesului de asistenŃă specializată, doar prin 
proiectarea şi punerea în act a intervenŃiilor în fiecare dintre planurile în care se produc 

destructurări. De aceea, categoriile generale de servicii de care pot beneficia victimele traficului de 
persoane sunt: 

A. (servicii de) asistenŃă psihologică 

B. (servicii de) asistenŃă medicală 
C. (servicii de) asistenŃă juridică 

D. (servicii de) asistenŃă socială 
E. servicii „outreach” 

 

A. AsistenŃa psihologică a victimelor traficului de persoane 
 
ResponsabilităŃile principale ale psihologului/ psihoterapeutului în intervenŃie sunt: 
- încurajează victima pentru angajarea în procesul terapeutic centrat pe diminuarea 

simptomatologiei de stare66 şi normalizarea condiŃiei sale psihologice, 
- organizează şi desfăşoară sesiuni de consiliere şi/ sau psihoterapie pentru victimă. În 

acest scop elaborează planul de consiliere/ psihoterapie, ca parte integrantă a planului 
de servicii. Planul are ca principale obiective: 

                                                
64 Vezi standardul nr. 5 al prezentului ghid metodologic - „Evaluarea comprehensivã şi multidimensionalã a cazului în 
vederea stabilirii mãsurilor de protecŃie”. 
65 Vezi capitolul 2 al prezentului ghid metodologic - „Factorii de risc şi de protecŃie. Efectele traficului de 
persoane”. 
66 Simptome psihologice şi somatice acute. 
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� restabilirea sentimentului de siguranŃă al victimei. Se realizează printr-o atentă 
evaluare a riscurilor, prin securizarea emoŃională a victimei, pe toată durata 
procesului de asistenŃă, prin construirea relaŃiei de încredere specialist-victimă, 

� reconstruirea şi restructurarea evenimentului/ evenimentelor şi informaŃiilor 
traumatizante - elaborarea traumei, înŃelegerea semnificaŃiei acesteia în contextul 

producerii ei. 
Este nevoie de încurajarea retrăirii in vitro a experienŃei traumatice (inclusiv prin 

explorarea trăirilor emoŃionale din situaŃia traumatică), cu reeevocarea totalităŃii 
variabilelor situaŃionale traumagenice, prin încurajarea verbalizării, a insight-urilor, prin 
medierea tehnicilor auto-reflective (inclusiv prin jocuri de rol, sublimare prin reprezentări 

artistice), dar numai după ce s-a restabilit sentimentul de siguranŃă a victimei. Abordarea 
amintirilor cu conŃinut traumatogen într-o manieră prea timpurie sau intruzivă nu face 
decât să afecteze relaŃia de încredere între psihoterapeut şi victimă sau să producă retrăirea 
traumatică a experienŃei de trafic. Reconstruirea evenimentului şi reelaborarea 

informaŃiilor traumagenice nu are un caracter investigativ, iar maniera în care aceasta va 
avea loc, respectiv momentul, durata, ritmul descrierilor, va fii în permanenŃă agreat de 

către specialist împreună cu victima. 
Sunt foarte importante: susŃinerea restructurării cognitive, înlăturarea autoblamării/ 

autoculpabilizării victimei, psihoeducaŃia, susŃinerea psihofarmacologică. 

� susŃinerea „trăirii doliului” pentru pierderile înregistrate, 
� facilitarea şi susŃinerea acceptării relaŃiilor sociale, pentru a contracara tendinŃa la 

paralizie emoŃională şi izolare, 
� eliberarea victimei de factorii stressori externi, 
� reducerea controlului excesiv prin interpretarea mecanismelor de apărare şi a 

patternurilor comportamentale disfuncŃionale, 
� relaxarea şi liniştirea victimei, 

� acceptarea istoriei de victimizare, 
� stimularea catharsis-ului şi a abreacŃiilor. 
 

- participă la conferinŃele de caz oraganizate de managerul de caz, 
- comunică permanent cu ceilalŃi specialişti cărora le sunt delegate responsabilităŃi în 

implementarea planului de servicii. 

 
N.B. Toate informaŃiile furnizate /dezvăluite în cadrul sesiunilor de consiliere şi /sau 
psihoterapie sunt confidenŃiale şi nu vor fi dezvăluite decât altor psihoterapeuŃi, în scop didactic 
şi de supervizare. Singurele excepŃii sunt legate de: 

- dezvăluirea unei posibile situaŃii de abuz a cărui victimă este un copil  
şi/sau  

- de posibila identificare a altor victime, numai cu consimŃământul persoanei vizate. 
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ExcepŃie fac situaŃiile: protecŃia sănătăŃii publice, prevenirea unui pericol iminent, 
prevenirea săvârşirii unei fapte penale sau împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea 
fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte.  

Psihologul /psihiatrul /psihoterapeutul vor elabora rapoarte privind intervenŃia 
psihoterapeutică, pe care le prezintă membrilor echipei multidisciplinare. Rapoartele sunt 

necesare finalizării protocolului de evaluare detaliată. 

 
În psihoterapia traumei psihoterapeutul poate utiliza67: 

- tehnici ale terapiei cognitiv-comportamentale (explicare şi educare, training de 
relaxare, restructurare cognitivă, medicaŃie, desensibilizare sistematică, consilierea 

familiei, training de autoasertivitate, training de rezolvare a problemelor, training 
corporal şi de alimentaŃie, ergoterapie),  

- perspectiva psihanalitică (psihoterapia psihodinamică scurtă), cu favorizarea 
procesului de elaborare a traumei psihice, 

- abordări integrative - psihodinamic-behavioriste (Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing, procedura imaginativă, terapia psihanalitică multidimensională 

a traumei, 
- psihofarmacoterapia (medicul psihiatru este cel care va face prescripŃiile privind 

medicaŃia) 

 
Lazarus şi colaboratorii au elaborat strategii de adaptare  la stres68. Acestea pot fi 

folosite cu rezultate foarte bune în psihoterapia traumelor suferite de victimele traficului: 
 
Coping centrat pe problemă - implică acŃiuni orientate spre rezolvarea, redefinirea sau minimalizarea situaŃiei 
stresante. Este o  strategie activă, utilizată în cazul situaŃiilor potenŃial reversibile. Victima face o evaluare în plan 

mental a posibilităŃilor avute la îndemână, evocând eventuale succese avute în situaŃii asemănătoare, contează pe 
suportul social, solicitând informaŃii şi căutând mijloace, iar în cele din urmă elaborează un plan de acŃiune. 

 
Coping centrat pe emoŃie - are ca obiectiv reducerea tensiunii emoŃionale, fără a schimba situaŃia. Este o strategie 

pasivă, evitând confruntarea cu gravitatea situaŃiei, subiectul încercând să abandoneze tentativele de rezolvare a 
problemei, adoptând unele strategii constând în negare, evitare, resemnare, fatalism, agresivitate; în acest caz avem 

de-a face cu situaŃii fără ieşire, ireparabile (decese, pierderea unor slujbe, etc.). 
 

Strategiile de evitare presupun orientarea individului către activităŃi de substituire comportamentală sau cognitivă, 
tinzând spre eliminarea tensiunii emoŃionale (activităŃi sportive, jocuri, relaxare etc.). Aceste strategii sunt mai eficace, 

când sunt asociate cu cele de confruntare cu evenimentul. 

 

Strategiile de vigilenŃă direcŃionează atenŃia individului spre situaŃia stresantă, pentru a o controla şi a preveni efectele 
stresului. Acest tip de strategii conduc la scăderea tensiunii emoŃionale, facilitând controlul asupra situaŃiei, însă pot 

                                                
67 Fischer G., Riedesser P., Tratat de psihotraumatologie, Editura Trei, 2001. 
68 Lazarus şi colaboratorii (1984, 1987). 
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provoca intensificarea stării emoŃionale atunci când informaŃiile suplimentare indică o mai mare gravitate a situaŃiei 
decât cea apreciată iniŃial şi/sau imposibilitatea de a o rezolva. 
 

B. (servicii de) asistenŃă medicală 
C. (servicii de) asistenŃă juridică 

Medicul, poliŃistul, consilierul juridic sau avocatul sunt specialişti care intervin prin 
furnizarea de servicii specifice, în conformitate cu planul individualizat de servicii al victimei. 

 
Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecŃiei victimelor 

infracŃiunilor instituie patru categorii de măsuri care se adresează în mod direct nevoilor 

victimelor (printre care şi victimele infracŃiunilor prevăzute în Legea nr.678/2001 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane): 

- informarea victimelor infracŃiunilor cu privire la drepturile lor, 
- consilierea psihologică, 

- asistenŃa juridică gratuită, 

- compensarea financiară de către stat a victimelor unor infracŃiuni. 
 

 Legea nr.211/2004 se referă în mod explicit la consilierea psihologică care se acordă 
victimelor infracŃiunilor prevăzute în Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane. Mecanismul instituŃional prin care se asigură consilierea psihologică a 
victimelor este reprezentat de serviciile de probaŃiune care funcŃionează pe lângă tribunale. În 
cadrul acestor servicii, consilierea psihologică se asigură, în mod gratuit, pentru o perioadă de cel 

mult 3 luni, iar în cazul victimelor care nu a împlinit vârsta de 18 ani, pe o perioadă de cel mult 6 
luni. În condiŃiile în care aceste servicii asigură evaluarea şi consilierea psiho-socială şi a 

infractorilor (a persoanelor care au comis fapte penale, inclusiv a traficanŃilor de persoane), există 
riscul ca acelaşi specialist să fie solicitat în ambele cazuri sau ca o victima şi infractorul să se 
regăsească în acelaşi spaŃiu. Din acest motiv, serviciile pentru consilierea psihologică a victimelor 

infracŃiunilor şi pentru asigurarea altor forme de asistenŃă a acestora sunt furnizate şi de către 
organizaŃiile neguvernamentale, independent sau în interiorul parteneriatelor cu autorităŃi publice. 
În acest scop, organizaŃiile neguvernamentale pot beneficia, în condiŃiile legii, de subvenŃii din 

bugetul de stat.  

 AsistenŃa juridică gratuită se acordă, în primul rând, victimelor directe ale infracŃiunilor, 
dar şi victimelor indirecte ale unor infracŃiuni grave (soŃul, copiii şi cei aflaŃi în întreŃinerea 
victimelor directe  decedate prin săvârşirea infracŃiunilor). Aceste măsuri de acordare a asistenŃei 
juridice gratuite se adaugă celor din dreptul comun, unde se prevede cu caracter de regulă generală 

faptul că, în cazul în care este necesară acordarea asistenŃei juridice iar persoana în cauză nu are un 
apărător ales şi nici mijloace materiale pentru a-şi putea procura o apărare calificată, instanŃa va 
declanşa procedura de desemnare a unui apărător din oficiu, care va acorda asistenŃă juridică 
gratuită. 
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 Mecanismul cel mai important de protecŃie a victimelor prevăzut în proiect priveşte 
compensarea financiară de către stat a victimelor. Legea stabileşte mai multe categorii de condiŃii 
pentru acordarea compensării financiare a victimelor directe şi indirecte ale infracŃiunilor 
menŃionate, printre care şi sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârşirea 
infracŃiunii, în anumite termene, având în vedere faptul că raŃiuni de echitate impun compensarea 

financiară a victimelor care îşi aduc o minimă contribuŃie pentru constatarea la timp a 
infracŃiunilor (victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi cele puse sub interdicŃie nu au 
obligaŃia de a sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârşirea infracŃiunii). 

 Legea reglementează şi posibilitatea acordării unui avans din compensarea financiară 

pentru victimele infracŃiunilor aflate într-o situaŃie financiară precară. Victimele traficului de 
persoane beneficiază de această măsură doar dacă sunt şi victime ale infracŃiunilor pentru care 
această lege dă dreptul la compensaŃie financiară. Legea a fost modificată şi se acordă 
compensaŃie victimelor traficului. 

 
D. ResponsabilităŃile principale ale asistentului social  în intervenŃie sunt: 

- a asigura accesul victimei la serviciile stabilite în planul de servicii, 

- a încuraja comunicarea între specialişti, 
- a fi persoana de legătură directă cu orice specialist care intervine punctual, 

- a fi persoana de contact direct, permanent cu victima, 
- a media legătura dintre victimă şi persoane de referinŃă din mediul de viaŃă al acesteia, 
- a fi prezent în situaŃii de criză, în care este nevoie de luarea rapidă a deciziilor, 

- convocarea şi  organizarea conferinŃelor de caz, 
- a verifica în permanenŃă actualitatea nevoilor victimei, 
- monitorizarea permanentă a situaŃiei victimei. 

 

E. Servicii „outreach”:  
Implică oferirea de servicii victimelor traficului de persoane în afara cadrului centrului, 

în special în zonele unde se află posibile /potenŃiale cazuri. AcŃiunile outreach au fost iniŃiate 
în scopul de oferi educaŃie sanitară persoanelor care lucrează în industria sexului sau pentru 

asistenŃa copiilor străzii.  
Dezvoltarea acestui tip de servicii este necesară pentru asistenŃa posibilelor victime ale 

traficului, în mediul în care se află, şi mai ales în situaŃiile în care se constată că identificarea 
victimelor de către organele de poliŃie nu are întotdeauna loc, anumite categorii de victime (de 
ex. victime minore, fără documente legale) evitând şi mai mult contactul cu poliŃia. 

Serviciile pot să includă asistenŃă medicală primară, asistenŃă socială, intervenŃie în 
situaŃie de criză. Chiar dacă nu constituie un program de asistenŃă a victimelor traficului de 
persoane, aceste servicii vor încuraja potenŃialele victime să câştige încredere şi să accepte 
participarea ulterioară la un program de asistenŃă şi protecŃie.  
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Programele outreach au avantajul că ajută specialiştii în domeniu să realizeze o analiză 
concretă a fenomenului, dar şi o analiză a nevoilor victimelor.    

 
În furnizarea serviciilor, toŃi profesioniştii trebuie să evite69: 

- direcŃionarea şi conducerea, respectiv preluarea controlului asupra a ceea ce 
clientul (victima) doreşte să vorbească, 

- formularea de judecăŃi şi aprecieri evaluative, realizate adesea prin raportare la 
criteriile psihologului/asistentului social, 

- blamarea clientului (victimei) pentru problemele sale, 

- diagnosticarea personalităŃii sau a unui anume comportament, 

- încurajări  sau promisiuni nerealiste,  
- neacceptarea trăirilor negative ale clientului (victimei) şi încercarea de a-l convinge 

că ar trebui să aibă alte trăiri emoŃionale, 

- interogarea ofensivă (acest tip de întrebări pun adesea clientul în poziŃie defensivă), 

- supra-interpretarea - furnizarea de explicaŃii psihologice, culturale sau de altă 
natură, care adesea nu au nici o legătură cu punctul de vedere al clientului 

(victimei), 

- referirea inadecvată la experienŃe personale (aparent cu mult mai grave decât ale 
clientului); 

- afişarea unei atitudini hiper-profesionale - împărtăşirea de experienŃe copleşitoare 
în rezolvarea problemelor similare celor  întâmpinate de client (victimă), 

- simularea atenŃiei, a unui interes exagerat şi nesincer faŃa de problemele clientului 
(victimei), 

- semnalizarea brutală a disponibilităŃii temporale limitate. 
 

În această gestionare complexă a cazurilor de trafic de persoane există riscul ca echipa 

multidisciplinară, atent selecŃionată şi profesionalizată, să devină abuzivă pentru victimă. 
Solicitarea victimei de către fiecare membru al echipei pentru a-şi povesti istoria, retrăirea 

experienŃei traumatice prin verbalizare reprezintă capcane ce trebuie categoric evitate. Astfel, 
echipa trebuie să elaboreze planul individualizat de intervenŃie aşa încât victima să relateze doar o 
singură dată experienŃa traumatizantă, faŃă de o singură persoană, de preferat psihologul. Acesta 
are capacitatea de a gestiona eventualele crize generate de retrăirea traumei. 
 

 În intervenŃia multidisciplinară (implementarea planului de servicii) în cazurile de 
victimizare prin trafic trebuie să avem în vedere principii de bază cum sunt: 

1. personalizarea cât mai profundă a intervenŃiei (adaptarea metodelor de intervenŃie la 

situaŃia particulară a victimei), 

                                                
69 Teoria şi practica consilierii, Petru Lisievici, Editura UniversităŃii din Bucureşti, 1998. 
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2. încurajarea exprimării plenare a trăirilor, gândurilor şi temerilor victimei şi familiei sale în 
relaŃia cu specialiiştii, 

3. comunicarea cu victima şi persoanele de referinŃă pentru aceasta trebuie să fie suportivă, 
încurajatoare, 

4. încurajarea autodeterminării victimei, 

5. empatizarea, deschiderea autentică, onestă a specialiştilor faŃă de dificultăŃile, nevoile şi 
problemele victimei, solidarizarea cu victima în angajarea pentru depăşirea situaŃiilor de 
criză, 

6. respect fată de victimă, faŃă de suferinŃa provocată de abuz şi de traumele consecutive 
victimizării prin trafic, 

7. acceptarea non-judicativă, creditarea şi acceptarea pozitivă de către specialist, a istoriei de 
viaŃă a victimei, 

8. raportarea non-incriminatorie a specialiştilor la victimă, 
9. a nu discrimina victima pe criterii religioase, etnice, de apartenenŃă sexuală sau de altă 

natură, 
10. asigurarea confidenŃialităŃii întregului proces de asistenŃă şi a informaŃiilor cu caracter 

personal dezvăluite în interiorul relaŃiei specialist - victimă, 
11. a încuraja şi facilita participarea victimei în procesul de asistenŃă, începând din etapa 

evaluării iniŃiale şi până la reabilitarea ei socială/ încheierea procesului de asistenŃă. 
Participarea nemijlocită a victimei: 

- va întări încrederea ei în specialiştii echipei de intervenŃie, 

- o va responsabiliza în implicarea pentru găsirea soluŃiilor problemelor 
personale, în elaborarea planului de servicii, a obiectivelor acestuia şi în fixarea 
termenelor de implementare a activităŃilor planului, 

- îi va permite să aducă în atenŃia specialiştilor detalii importante pentru procesul 
de reabilitare. 

12. a asigura securitatea mediului în care trăieşte victima pe parcursul desfăşurării procesului 
penal (atunci când est e cazul) şi pe întreaga durată a procesului de asistenŃă, 

13. profesioniştii au capacitatea de a analiza, gestiona şi facilita prelucrarea emoŃiilor victimei 
generate de situaŃia de abuz, exploatare şi trafic, 

14. a media accesul victimei la educaŃie şi formare, pe baza principiului egalităŃii şanselor 

sociale, 
15. recunoaşterea dreptului şi nevoilor victimei de a opta pentru cea mai bună soluŃie, în 

funcŃie de capacitatea ei de a lua decizii documentate şi pozitive, 
16. a ne raporta la victimă ca la orice fiinŃă umană cu drepturi depline. 

 

 

Standardul nr. 7  
Evaluarea intervenŃiei pe caz şi monitorizarea post-intervenŃie. 
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De cele mai multe ori aspecte ale procesului intervenŃiei, fie nu sunt avute în vedere, fie nu sunt 
realizate de către furnizorii de servicii. Evaluarea şi monitorizarea post-intervenŃiei trebuie 
urmărite cu prioritate. Pe baza rezultatelor evaluării se vor putea planifica intervenŃiile ulterioare, 
se vor elabora noi modele de intervenŃie şi proceduri specifice de abordare a cazurilor.  

 
Rezultat: evaluarea intervenŃiei pe caz determină stabilirea obiectivelor şi termenilor specifici de  
monitorizare a cazului. Rezultatele  evaluării contribuie la evaluarea programului în ansamblul său 
şi la îmbunătăŃirea intervenŃiilor specifice pe caz. 

IntervenŃia în cazurile de victimizare prin trafic de persoane Ńine seama de un ansamblu de 
variabile psihologice, sociale, medicale şi legale care privesc, în măsuri variabile, victima şi 
persoanele de referinŃă din mediul său de viaŃă (de exmplu: trăirea subiectivă a traumei, efectele în 
planurile somatic şi psihologic, rezistenŃele şi atitudinea familiei, dificultăŃile sociale ale acesteia, 

alte variabile care privesc mediul în care trăieşte victima). Dinamica ansamblului acestor 
variabile determină reconsiderarea/ ajustarea periodică a planului de servicii. Ajustarea se 

realizează în interiorul procesului de monitorizare a implementării planului. 
 

7.1. Evaluarea progresivă a intervenŃiei pe caz 
(sau monitorizarea implementării planului de servicii) 

 
Este etapa pre-finală a managementului de caz70 în procesul de asistenŃă a victimelor 

traficului de persoane şi o componentă importantă în reevaluarea condiŃiei victimei şi a planului de 
servicii construit şi aplicat pentru reabilitarea sa socială. 

Monitorizarea implementării planului de servicii: 
- reprezintă procesul de culegere a informaŃiilor în legătură cu modul de furnizare 

a serviciilor cuprinse în planul de servicii/ intervenŃie, în scopul evaluării 

progreselor realizate în atingerea obiectivelor planului. Este evaluată situaŃia 
victimei ca urmare a aplicării planului de servicii, 

- se realizează prin înregistrarea permanentă a ceea ce se întâmplă pe parcursul 

implementării planului de servicii. În funcŃie de efectele intervenŃiei asupra 
contextului de viaŃă al victimei, managerul de caz va decide, împreună cu 
specialiştii care alcătuiesc echipa de intervenŃie, dacă va continua, modifica sau 
opri acŃiunile satbilite în planul de servicii. 

 

Responsabilitatea evaluării progresive (monitorizării) a implementării planului de servicii 
personalizat revine managerului de caz şi constă în: 

                                                
70 Vezi capitolul 3 al prezentului ghid metodologic - „Managementul de caz în lucrul cu victimele traficului de 
persoane”. 
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1. verificarea consecventă şi permanentă a modului de furnizare a serviciilor de către 
profesionişti, în limitele de timp stabilite în planul de servicii, 

2. observarea dinamicii progreselor victimei în atingerea obiectivelor enunŃate în 
planul de servicii, 

3. colaborarea permanentă cu victima şi cu furnizorii de servicii pentru a gestiona 

eficient dificultăŃile apărute. Monitorizarea implementării planului de servicii va fi 
făcută cu participarea nemijlocită a victimei şi, dacă este posibil, a familiei 
victimei, pentru a putea opera schimbările/ adaptările necesare în planul de servicii, 

4. comunicarea directă şi permanentă cu specialiştii care oferă servicii, pentru 
identificarea dificultăŃilor, operarea modificărilor şi gestionarea eventualelor 

conflicte, 
5. identificarea la timp a obstacolelor, blocajelor în furnizarea serviciilor specializate 

de asistenŃă/ implementarea planului de servicii, 
6. reconsiderarea planului de servicii în consonanŃă cu evoluŃiile înregistrate în fiecare 

caz particular, 
7. modificarea sau, dacă este cazul, rezilierea contractului de asistenŃă cu victima. 

Contractul poate fi reziliat în situaŃia în care victima nu respectă clauzele 
contractuale stabilite în conŃinutul Contractului de asistenŃă71, 

8. aprecierea modului în care implementarea planului de servicii ajută victima în 

procesul de reabilitare socială, 
9. transmiterea periodică a informaŃiei monitorizate către toate părŃile implicate şi 

interesate - victimă, servicii, profesionişti, 
10. arhivarea şi păstrarea documentaŃiei scrise cu privire la activităŃile monitorizate, 

inclusiv a rapoartelor solicitate specialiştilor care furnizează serviciile specializate. 

 
Monitorizarea implementării planului de servicii: 

- permite managerului de caz să răspundă obiectiv, în cunoştinŃă de cauză şi 
rapid/ eficient schimbărilor apărute în ansamblul nevoilor victimei, 

- permite managerului de caz să orienteze victima către serviciile de care are 
nevoie, într-un mod adaptat schimbărilor intervenite în situaŃia ei din perioada 
procesului de asistenŃă, 

- este realizată cu o frecvenŃă variabilă - în funcŃie de particularităŃile situaŃiei  
victimei, 

- se realizează cu participarea nemijlocită a specialiştilor şi a victimei, 
 

                                                
71 Vezi standardul nr. 4 din prezentul ghid metodologic - „CondiŃia de confidenŃialitate”. 
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În scopul monitorizării implementării planului de servicii managerul de caz organizează şi 
coordonează conferinŃe de caz, cu participarea cât mai multor specialişti intervenanŃi (membrii ai  
echipei multidisciplinare de intervenŃie). 

Concluziile acŃiunilor de monitorizare a implementării planului de servicii (inclusiv 
concluziile conferinŃelor de caz organizate în scopul monitorizării implementării planului de 

servicii) sunt consemnate de către managerul de caz în Protocolul III: Raport de monitorizare a 
implementării planului de servicii72. 

 
ResponsabilităŃile (privind monitorizarea) specialistului care participă în implementarea 

planului de servicii: 

- urmăreşte respectarea calendarului stabilit al activităŃilor şi informează 
managerul de caz cu privire la progresele şi dificultăŃile ivite în realizarea 
acestor activităŃi, 

- colaborează cu toŃi ceilalŃi specialişti implicaŃi în implementarea planului de 

servicii al victimei, cu scopul coordonării şi adaptării intervenŃiilor specifice la 
dinamica evoluŃiei şi nevoilor acesteia, 

- elaborează rapoarte lunare/ periodice, la solicitarea managerului de caz, cu 
privire la intervenŃiile care îi revin şi la rezultatele obŃinute pentru fiecare caz în 
care intervine, 

- participă la conferinŃele de caz organizate de managerul de caz cu scopul 
monitorizării implementării planului de servicii, oferindu-i acestuia informaŃiile 

care vor fi consemnate în conŃinutul protocolului III (raportul de monitorizare a 
implementării planului de servicii), 

- (re)evaluează permanent propriile intervenŃii şi le adaptează dinamicii 

evoluŃiilor înregistrate în situaŃia victimei, informând managerul de caz şi pe 
toŃi ceilalŃi membrii ai echipei de intervenŃie în această privinŃă, 

 

Monitorizarea implementării planului de servicii se încheie cu evaluarea finală şi 
închiderea cazului, urmată de etapa monitorizării post-intervenŃie. 

 

7.2. Evaluarea finală şi închiderea cazului 
Evaluarea finală presupune măsurarea finală a rezultatelor intervenŃiei şi compararea 

acestora cu obiectivele fixate în planul de servicii.  
Un caz este considerat închis atunci când obiectivele planului de servicii/ intervenŃie au fost 

îndeplinite. Analiza privind îndeplinirea obiectivelor planului este realizată prin raportare la setul 

de indicatori de realizare elaborat odată cu formularea obiectivelor. 

                                                
72 Vezi anexa 9 a prezentului ghid metodologic - Protocolul III: Raport de monitorizare a implementării planului de 
servicii. 
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Un caz poate fi închis şi atunci cînd factorii de risc/ vulnerabilitate care au favorizat/ 
generat situaŃia de trafic s-au redus semnificativ ori nu îşi mai produc efectele, iar victima poate 
avea o viaŃă socială normală fără ajutorul serviciilor sociale. 

Un caz poate fi închis şi prin refuzul victimei de a mai primi asistenŃă. 
 

RelaŃia profesională dintre victimă şi specialiştii care intervin în procesul de asistenŃă 
trebuie să încurajeze autonomia victimei şi să nu instituie dependenŃă. Scopul dezvoltării acestei 
relaŃii este acela de a obŃine un potenŃial maxim de autonomie si funcŃionare a victimei, în acord 
cu deplinătatea capacităŃilor sale fizice şi psihice. 

Încheierea relaŃiei profesionale trebuie să fie discutată cu victima de la începutul 

intervenŃiei şi trebuie pregătită în perioada implementării planului de servicii. Managerul de caz 
trebuie să se asigure că victima a înŃeles termenii de încheiere a relaŃiei profesionale şi că acest 
lucru nu înseamnă că, la nevoie, aceasta nu va mai avea acces la informaŃii si servicii. 

 

Proceduri de implementare 
P1. La finalizarea intervenŃiei pe caz centrul realizează împreună cu persoana asistată 

evaluarea obiectivelor şi calităŃii intervenŃiei. Evaluarea se realizează înainte de părăsirea 
centrului. 
P2. În realizarea evaluării se Ńine cont de realizarea obiectivelor propuse, de perioada de 

îndeplinire a acestora, de progresele obŃinute pe linia redobândirii echilibrului fizic, psihic şi 
social, a câştigării autonomiei şi independenŃei personale şi sociale şi a restabilirii încrederii 

personale. 
P3. Centrul îşi stabileşte proceduri specifice de realizare a evaluării post-intervenŃie. Evaluarea 
se face fie pe baza unei discuŃii între persoana asistată, managerul responsabil de caz şi membrii 

echipei de intervenŃie, fie pe baza unor chestionare anonime destinate persoanelor asistate care vor 
urmări măsurarea nivelului de satisfacŃie al acestora legat de programul de asistenŃă din care au 

făcut parte.  
P4. Înainte ca victima traficului de persoane să părăsească centrul, se stabilesc termenii şi 
modul de realizare a monitorizării post-intervenŃie. Managerul responsabil de caz realizează un 
plan de monitorizare pe o perioadă minimă de 6 luni. 

 
7.3. Monitorizarea post-intervenŃie 
 Este etapa finală a managementului de caz73 în procesul de asistenŃă a victimelor traficului 
de persoane. 

Atunci când obiectivele planului de servicii au fost atinse, pe baza recomandării 
managerului de caz, coordonatorul furnizorului acreditat de servicii decide încheierea acordării 

serviciilor. Odată cu adoptarea acestei decizii, managerul de caz elaborează, după consultarea 
                                                
73 Vezi capitolul 3 al prezentului ghid metodologic - „Managementul de caz în lucrul cu victimele traficului de 
persoane”. 
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prealabilă a specialiştilor care au făcut parte din echipa de implementare a planului de servicii, 
planul de monitorizare post-intervenŃie a situaŃiei victimei. 

Planul este avizat de coordonatorul furnizorului acreditat de servicii.  
Structura minimală a planului de monitorizare post-intervenŃie este următoarea: 

- datele de identificare ale victimei, 

- obiectivele monitorizării, dezvoltate în relaŃie cu concluziile specialiştilor din 
momentul închiderii cazului. Acestea se pot modifica în funcŃie de evoluŃiile 
înregistrate în desfăşurarea procesului de monitorizare, 
Monitorizarea post-intervenŃie trebuie să aibă în vedere şi:  
� siguranŃa victimei (există riscul retraficării, există ameninŃări la adresa 

victimei sau a familiei sale?) 
� reducerea riscurilor de retraficare, 
� dinamica nevoilor victimei, în perspectiva redeschiderii cazului, 
� condiŃia economică/ viaŃa profesională a victimei (îşi poate acoperi 

singură nevoile subzistenŃiale, are unde locui?), 
� viaŃa de relaŃie a victimei (relaŃie de cuplu, reŃea de suport social/ 

prieteni, rude). 
- metodologia utilizată în procesul monitorizării (vizite de monitorizare la 

domiciliul victimei, interviuri cu victimele, administrarea unor instrumente 

cuantificabile de evaluare progresivă a condiŃiei victimei, etc.), 
- specialiştii responsabili pentru implementarea planului de monitorizare, 

- durata, frecvenŃa şi calendarul activităŃilor de monitorizare. 
 
Planul de monitorizare post-intervenŃie prevede şi întâlniri cu persoane/profesionişti care 

pot participa la monitorizarea progreselor făcute de victimă odată cu încetarea furnizării serviciilor. 
Managerul de caz aduce la cunoştinŃa victimei planul de monitorizare şi îi cere opinia şi 

acordul în legătură cu acesta. 
Planul de monitorizare post-intervenŃie este parte a Protocolului IV - Protocol de 

monitorizare post-intervenŃie74. 
În urma fiecărei activităŃi de monitorizare specialistul desemnat să monitorizeze situaŃia 

victimei va elabora un raport de monitorizare75, pe care îl va prezenta managerului de caz. 

 
În perioada de monitorizare post-intervenŃie managerul de caz poate decide, cu acceptul 

victimei: 
a. reintrarea în asistenŃă, prin elaborarea unui nou plan de servicii, 

                                                
74

 Vezi anexa 10 a prezentului ghid metodologic - A10 Protocolul IV: Protocol de monitorizare post-intervenŃie. 
75 Vezi anexa 10 a prezentului ghid metodologic - A10 Protocolul IV: Protocol de monitorizare post-intervenŃie. 
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b. (odată cu identificarea unor probleme sociale de alta natură decât cele legate de trafic/ 
retraficare) orientarea victimei către furnizori de servicii sociale care pot răspunde 
nevoilor acesteia. 

 
P5. La încheierea perioadei de monitorizare post-intervenŃie se realizează o nouă întâlnire cu 

victima asistată.  
 Întâlnirea este planificată şi organizată de managerul de caz şi poate avea ca obiective: 

- clasarea cazului, 
- extinderea perioadei de monitorizare post-intervenŃie, 
- reintrarea în asistenŃă, prin elaborarea unui nou plan de servicii. 

 
 

Standardul nr. 8  
Documentarea cazurilor şi protecŃia datelor 
 
Rezultatele evaluărilor, planurile de intervenŃie, rapoartele de activitate, precum şi alte documente 

obŃinute pe parcursul derulării programului de asistenŃă şi protecŃie a victimelor traficului de 
persoane trebuie păstrate în condiŃii care să asigure respectarea confidenŃialităŃii datelor pe care le 
conŃin acestea.  

Centrele trebuie să respecte legislaŃia românească în materie de prelucrare a datelor cu caracter 
personal şi regimul de circulaŃie a acestora.  

    
Rezultat: datele obŃinute în urma procesului de furnizare a serviciilor de protecŃie şi asistenŃă vor 
fi păstrate în condiŃiile stabilite de normele în vigoare, asigurându-se respectarea condiŃiei de 

confidenŃialitate. 
 
Proceduri de implementare 
P1. Centrul îşi stabileşte proceduri specifice pentru documentarea cazurilor asistate, a modului 
şi perioadei de păstrare a documentelor obŃinute pe parcursul derulării programului de asistenŃă şi 
protecŃie a victimelor traficului de persoane. Aceste proceduri se elaborează respectând legislaŃia 

referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi regimul de circulaŃie a acestora.76 
P2. Managerul responsabil de caz răspunde de documentarea cazurilor asistate, a modului şi 
perioadei de păstrare a documentelor obŃinute pe parcursul derulării programului de asistenŃă şi 
protecŃie a victimelor traficului de persoane.  
P3. Fiecare centru îşi amenajează spaŃiul cu echipamentul sau mobilierul necesar păstrării în 

condiŃii de siguranŃă şi confidenŃialitate a documentelor. 

                                                
76 Legea nr. 677/ 2001, pentru protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaŃie a acestor date. 
Legea nr. 182/ 2002, privind protecŃia informaŃiilor clasificate. 
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Documentarea cazurilor de trafic de persoane începe cu momentul identificării victimei şi 

se referă, în principal, la: 
- evaluarea iniŃială,  
- evaluarea complexă,  

- planul de servicii,  
- contractul de asistenŃă, 
- evaluarea riscurilor, 
- monitorizarea implementării planului de servicii, 
- monitorizarea post-intervenŃie 

 

 
Standardul nr. 9  
Transmiterea şi schimbul de informaŃii legate de caz 
 
Schimbul de informaŃii între părŃile implicate în identificarea, referirea, protecŃia şi asistenŃa 

victimelor traficului de persoane constituie un aspect esenŃial în realizarea unei intervenŃii rapide, 
complexe şi adaptate nevoilor persoanei. 
Schimbul de informaŃii va ajuta la îmbunătăŃirea calităŃii asistenŃei şi va permite cunoaşterea 

aprofundată a fenomenului de trafic de persoane.       
 

Rezultat: informaŃiile legate de cazurile asistate sunt transmise în condiŃii care să garanteze 
confidenŃialitatea datelor obŃinute şi protejarea identităŃii persoanei asistate.  
 

 Procesul de transmitere şi schimb de informaŃii între instituŃiile, organizaŃiile şi persoanele 
implicate în procesul de asistenŃă a victimelor traficului de persoane începe odată cu identificarea 
cazului şi se consideră încheiat odată cu finalizarea etapei de monitorizare post-asistenŃă şi 

arhivarea documentaŃiei. 
 
 Contractele şi/sau protocoalele semnate între instituŃiile şi organizaŃiile implicate în 

referirea victimelor şi în acordarea asistenŃei menŃionează în mod nominal persoanele responsabile 
pentru vehicularea informaŃiilor cu privire la victime, poziŃia lor în instituŃie/ organizaŃie şi 
responsabilităŃile lor specifice cu privire la deŃinerea şi utilizarea acestor informaŃii. InstituŃia/ 
organizaŃia semnează cu aceste persoane un contract de confidenŃialitate77, în care se stipulează 
respectarea confidenŃialităŃii cu privire la victimele asistate. 

 

                                                
77 Vezi anexa 11 a prezentului ghid metodologic - A11 Contract de confidenŃialitate cu privire la asistenŃa acordată 
victimelor traficului de persoane. 
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 Pe parcursul procesului de asistenŃă a victimelor coordonatorii furnizorilor de servicii şi 
managerii de caz se asigură ca este respectat standardul referitor la transmiterea şi schimbul de 
informaŃii, astfel încât nevoile şi drepturile victimei să fie respectate. 
 

Proceduri de implementare 
P1. Coordonatorul centrului asigură transmiterea şi schimbul de informaŃii la nivel intern între 
managerii responsabili de caz prin organizarea săptămânală a unei întâlniri între specialişti din 
cadrul centrului  pentru discutarea problemelor care apar în implementarea programelor de 
asistenŃă şi protecŃie a victimelor traficului de persoane, precum şi a cooperării între părŃile 
implicate în sistemul naŃional de referire, identificare şi acordare a asistenŃei victimelor traficului 

de persoane. 
 
P2. Transferul informaŃiilor legate de cazurile asistate se face prin menŃionarea într-un registru 
de evidenŃă zilnică a principalelor activităŃi realizate şi a celor care trebuie continuate sau urmărite 

de ceilalŃi specialişti din cadrul centrului. 
 Registrul pentru evidenŃa informaŃiilor transmise în interiorul şi în afara instituŃiei/ 

organizaŃiei este un document cu pagini numerotate, la care au acces managerii de caz şi 
coordonatorului centrului/ furnizorului de servicii. În registru se consemnează, în ordine 
cronologică, informaŃiile primite de către instituŃie/ organizaŃie şi transmise de către aceasta altor 

insituŃii, organizaŃii sau persoane. 
 Registrul conŃine cel puŃin următoarele câmpuri/ domenii:  

� număr curent, 
� data primirii/ transmiterii informaŃiei,  
� instituŃia, organizaŃia şi persoana care primeşte sau transmite informaŃia, 

� natura şi conŃinutul informaŃiei transmise sau primite, 
� semnătura persoanei care primeşte sau transmite informaŃia. 

 
 Registrul este păstrat de către coordonatorului centrului/ furnizorului de servicii într-un loc 
securizat. 
 Registrul serveşte şi pentru monitorizarea/ verificarea circuitului informaŃiilor cu privire la 
victime. 

 
P3. Datele colectate şi înregistrate pot fi transferate către managerii responsabili de caz care 
continuă  procesul de asistenŃă acordată victimelor traficului de persoane.  
 
P4. Managerii responsabili de caz se asigură că transferul informaŃiilor legate de caz se  

realizează în condiŃii care respectă menŃinerea confidenŃialităŃii. 
 Managerii de caz sunt responsabili pentru păstrarea evidenŃei referitoare la transmiterea şi 
schimbul de informaŃii privind cazurile pe care le coordonează. 
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P5. Managerii responsabili de caz asigură transmiterea informaŃiilor legate de caz către 
AgenŃia NaŃională împotriva Traficului de Persoane. 
  
P6. Centrul stabileşte modalităŃile de realizare a transferului şi schimbului de informaŃii între 

părŃile implicate în sistemul naŃional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane. 
 Coordonatorul centrului/ furnizorului de servicii (coordonatorul activităŃii de asistenŃă în 
centru sau la domiciliu a victimelor) este responsabil pentru păstrarea evidenŃei informaŃiilor 
transmise în afara serviciului de către managerii de caz din interiorul serviciului. 
  

 

Standardul nr. 10  
Ieşirea persoanei asistate din centru 
 

Indiferent de durata  perioadei de asistenŃă, centrul trebuie să asigure pregătirea corespunzătoare 
ieşirii din centru a victimelor asistate. 

Rezultatul implementării standardului: victimele asistate  beneficiază de servicii de calitate în 
vederea reintegrării lor psiho-sociale şi părăsesc centrul în condiŃii de siguranŃă şi protecŃie. 
 

Proceduri de implementare 
 
P1. Centrul stabileşte proceduri referitoare la ieşirea persoanei asistate din sistemul de 
plasament rezidenŃial sau din programul de asistenŃă şi protecŃie. 
 

P2. Pregătirea ieşirii victimei asistate din centru trebuie să urmărească următoarele aspecte: 
existenŃa unei reŃele sociale de suport, pregătirea persoanei prin participarea la diferite programe 
de tranziŃie şi adaptare la caracteristicile viitorului mod de viaŃă şi cooptarea familiei în pregătirea 

persoanei la reintegrarea socială. 
 
P3. În situaŃia în care victima asistată întrerupe programul de asistenŃă, acesteia i se vor oferi 

date şi contacte ale altor instituŃii sau organizaŃii la care se poate adresa în caz de urgenŃă. 
 
P4. Managerul responsabil de caz trebuie să se asigure că la ieşirea din centru a victimei 
asistate, aceasta beneficiază de un program de monitorizare a reintegrării sociale.         
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Capitolul 7 
 

REABILITAREA SOCIALĂ A VICTIMEI 

 
 

Standardul nr. 11  
Programul personalizat de consiliere/ psihoterapie 
 
Pe baza evaluării iniŃiale, a evaluării complexe  şi a observaŃiilor obŃinute în momentul referirii, 
managerul responsabil de caz întocmeşte un program personalizat de consiliere/ psihoterapie 

pentru victima traficului de persoane. 
 

Proceduri de implementare  
P1. Managerul responsabil de caz primeşte raportul evaluării iniŃiale, a evaluării complexe   şi 

observaŃiile realizate de angajatul centrului care a stabilit primul contact cu victima traficului de 
persoane asistată. 

 
P2. Managerul responsabil de caz culege orice alte informaŃii considerate a fi importante 
pentru planificarea programului de consiliere/psihoterapie.  

  
P3. Managerul responsabil de caz întocmeşte pentru fiecare victimă a traficului de persoane un 

program personalizat de consiliere/psihoterapie, denumit în continuare PPC, care este avizat de 
coordonatorul centrului.  
 PPC este parte a planului de servicii. 

PPC este un instrument de lucru, elaborat în scopul furnizării structurate de asistenŃă 
psihologică pentru victima traficului de persoane (consiliere sau psihoterapie) şi răspunde nevoilor 

de normalizare a vieŃii psihice şi sociale a acesteia. 
 PPC este elaborat pentru fiecare victimă în parte, în termen de 5 zile de la finalizarea 
raportului de evaluare detaliată, având la bază concluziile şi recomandările acestui raport78. 
 PPC este elaborat de către de către un psiholog/ psihoterapeut, desemnat de către 
managerul de caz. Poate fi elaborat şi de către managerul de caz, doar dacă acesta este psiholog 

sau psihoterapeut. 
 Specialistul care elaborează şi implementează PPC consultă periodic alŃi profesionişti 
cărora le revin responsabilităŃi punctuale în aplicarea planului de servicii, pentru:  

- stabilirea obiectivelor terapeutice ale PPC, în contextul ansamblului nevoilor 
victimei, 

                                                
78 Vezi anexa 6 a prezentului ghid metodologic - Protocolul II: Protocol de evaluare detaliată a situaŃiei victimei 
traficului de persoane. 
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- evaluarea periodică a rezultatelor implementării planului de servicii, 
- adaptarea PPC la dinamica evoluŃiilor înregistrate în implementarea planului de 

servicii, 
- informarea echipei de implementare a planului de servicii cu privire la dinamica 

evoluŃiilor înregistrate ca urmare a implementării PPC. 

 În acest scop, specialistul responsabil pentru implementarea PPC participă la 
conferinŃele de caz79 organizate de către managerul de caz.  
 

 PPC este construit cu participarea victimei. 
 PPC stabileşte obiective terapeutice pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi activităŃi 

subsecvente obiectivelor, a căror finalitate preconizată este orientată spre abilitarea victimei pentru 
normalizarea vieŃii sale psihologice şi sociale. 
 PPC stabileşte responsabilităŃile părŃilor în implementare - responsabilităŃile victimei şi 
responsabilităŃile psihoterapeutului/ consilierului şi, dacă este cazul, responsabilităŃile altor 

specialişti din interiorul sau din afara serviciului. 
 PPC stabileşte resursele materiale şi financiare alocate activităŃilor corespondente. 

 PPC stabileşte termene pentru finalizarea intervenŃiilor specifice. 
 
P4. În elaborarea şi implementarea PPC se urmăresc cu prioritate următoarele principii: 

protejarea victimei traficului de persoane, diminuarea consecinŃelor. 
 

P5. Managerul responsabil de caz se asigură de consultarea şi implicarea activă a victimei 
traficului de persoane în procesul de elaborare, luarea deciziilor şi implementare a PPC, adecvat 
gradului său de maturitate. 

 
P6. PPC este reevaluat periodic şi revizuit atunci când obiectivele terapeutice nu mai 

corespund nevoilor victimei traficului de persoane, acest lucru consemnându-se într-o  fişă 
individuală de consiliere.  
 PPC stabileşte criterii şi indicatori pentru monitorizarea implementării PPC şi termene 
pentru evaluarea periodică a rezultatelor implementării acestuia. PPC va fi (re)evaluat cel puŃin 
trimestrial şi va fi revizuit în funcŃie de dinamica evoluŃiei situaŃiei victimei (se au în vedere 

inclusiv modificări apărute în mediul de viaŃă al victimei, progresele înregistrate în toate ariile de 
intervenŃie, etc.). 
 
 

Standardul nr. 12  
Reabilitarea psihosocialã a victimelor traficului de persoane asistate în centru 
                                                
79 Vezi capitolul 3 al prezentului ghid metodologic - „Managementul de caz în lucrul cu victimele traficului de 
persoane”. 



 75 

 
Reabilitarea psiho-socială a victimei traficului de persoane reprezintă un proces continuu care 
începe din momentul admiterii acesteia în centru şi a stabilirii contactului cu personalul acestuia. 

 
Rezultatul implementării standardului: victimele traficului de persoane asistate beneficiază de 

suport permanent din partea personalului centrului în vederea reabilitării sale psiho-sociale.    
 

Proceduri de implementare 
P1. Planificarea PPC urmăreşte cu prioritate următoarele obiective: oferirea de ajutor în 
situaŃie de criză, diminuarea consecinŃelor experienŃelor traumatice suferite, dobândirea de abilităŃi 

specifice pentru managementul simptomatologiei specifice de stres post-traumatic, depresie, 
anxietate, creşterea stimei de sine şi a încrederii în sine şi în ceilalŃi oameni, câştigarea 
independenŃei şi autonomiei personale, evitarea expunerii la noi situaŃii de trafic de persoane. 
 

P2. Acordarea asistenŃei în situaŃie de criză se realizează ori de câte ori este nevoie, inclusiv în 
afara PPC, centrul stabilind proceduri clare de intervenŃie. 

 
P3. Începerea acordării consilierii are loc într-un interval de maxim 72 ore de la luarea în 
asistenŃă a cazului, Ńinându-se cont de gravitatea stării persoanei şi de gradul de acomodare al 

persoanei la noul mediu. 
 

P4. Activitatea de consiliere/psihoterapie trebuie să se desfăşoare într-un spaŃiu special 
amenajat şi sigur pentru beneficiar. 
 

P5. Acordarea consilierii/ psihoterapiei se face pe baza unor tehnici specifice care trebuie să fi 
făcut obiectul a cel puŃin unui studiu care să demonstreze eficienŃa lor clinică pentru persoanele 

traumatizate. 
 
 Consilierea psihologică se defineşte prin relaŃia dintre un psiholog şi un client, 
fundamentată pe un câmp teoretic şi orientată printr-un instrumentar tehnic, având drept obiective 
susŃinerea clientului în cunoaşterea diferitelor aspecte ale vieŃii sale cu impact în rezolvarea 

problemelor pe care i le ridică mediul familial, social, profesional. Domeniul consilierii este 
tangent celui al psihoterapiei scurte, de suprafaŃă. Consilierea poate fi considerată un demers de 
psihoterapie focală.  

Psihoterapia şi consilierea se află într-o relaŃie asociativă, pana la identitate. Nu se poate 
face o distincŃie precisă între consiliere şi psihoterapie. Unii psihoterapeuŃi practică ceea ce un 

consilier consideră a fi consiliere psihologică în timp ce unii consilieri folosesc tehnicii care 
aparŃin în mod evident psihoterapiei. Există totuşi criterii de diferenŃiere care au în vedere 

obiectivele intervenŃiei, gradul de severitate al dificultăŃilor victimei, natura problemelor sale şi, în 
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bună măsură metodele şi tehnicile utilizate. Obiectivele demersurilor de consiliere sunt mai 
restrânse faŃă de cele ale psihoterapiei, centrate pe actualitate şi dezvoltare. 

 
 
Obiectivele activităŃii de consiliere sunt: 

� a ajuta clientul să înŃeleagă şi îşi clarifice modalitatea în care îşi percepe viaŃa,  
� să înveŃe să îşi atingă scopurile esenŃiale prin decizii fundamentate şi prin rezolvarea 

problemelor de natură afectivă sau interpersonală. 
 

Specificul activităŃii de consiliere psihologică a victimelor: 

- urmăreşte dezvoltarea unui ansamblu de obiective care să reflecte nevoile victimei, 

- victima este susŃinută în dezvoltarea comportamentului de tip intenŃional, flexibil şi, în 
consecinŃă, productiv, 

- existenŃa de obiective adecvate determină orientarea victimei spre viitor, spre oportunităŃile 

care dau sens vieŃii, 

- victima este considerată client, nu pacient, nu se porneşte de la premisa faptului că 
probleme mentale, 

- victima este acceptată ca persoană aptă în alegerea scopurilor personale, în luarea 
deciziilor şi asumarea responsabilităŃii propriului comportament şi a evoluŃiei personale, 

- consilierul psiholog nu este o ipostază a autorităŃii, ci un partener al victimei, împreună cu 
care urmăreşte obiective comune, 

- consilierul psiholog se centrează pe schimbarea comportamentului victimei şi nu pe 
facilitatea insight-ului. 
Demersul consilierii victimelor trebuie să fie orientat pe următoarele dimensiuni: prezent şi 

viitor, normalitate, spaŃiul dezvoltării, actualitate, termen scurt, conştientizare, educaŃie, vocaŃie, 
suport, rezolvare de probleme. 

 
 Psihoterapia traumelor provocate de istoria de trafic este un demers terapeutic sistematic, 

cu caracter intenŃional şi planificat, fundamentat pe un sistem teoretic, pus în act de către un 
psihoterapeut calificat. Obiectivul principal este acela de a opera modificări în structura 

personalităŃii victimei, cu consecinŃa normalizării vieŃii sale, a adaptării eficiente la mediul 
familial, social, profesional. 

 Psihoterapia traumelor provocate de istoria de trafic se adresează simptomelor dezvoltate 
în: sfera personalităŃii - diferite dizarmonii, psihogenii - stări reactive şi nevroze, perioada inter-
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critică şi de remisiune psihotică, afecŃiuni psihosomatice, reacŃia la boli cronice organice. 
Totodată, psihoterapia traumelor trece dincolo de simptom şi se adresează palierului profund al 
personalităŃii. 
 

Psihoterapia traumei va fi centrată pe patologie (nevroze), trecut. Este, în general, o formă 

de psihoterapie de durată medie sau lungă. 
 

Obiectivele principale ale psihoterapiei vor fi: 

- construirea relaŃiei terapeutice cu victima, 
- diminuarea sau remiterea tabloului simptomatologic subsecvent patologiei provocate de 

traumă, 

- restructurarea personalităŃii, 

- întărirea Eului, 
- echilibrarea sau reconstruirea identităŃii personale, a imaginii de sine, 

- validarea experienŃei victimei şi evitarea responsabilizării sale pentru istoria de trafic, 
- întărirea stimei de sine şi a sentimentului de valoare personală, 

- deculpabilizarea victimei şi prelucrarea sentimentelor de vină pe care le are faŃă de situaŃia 
de trafic. 

 

Şi în cazul consilierii şi în cel al psihoterapiei va fi încheiat cu victima un Contract 
comportamental80. Acesta: 

- se întemeiază pe specificarea comportamentului dezirabil al victimei şi a factorilor care îl 
întăresc şi susŃin, 

- este eficient pentru modificarea comportamentelor cum sunt: dificultăŃi de gestionare a 
timpului, dificultăŃi de control comportamental, incapacitate de susŃinere motivaŃională a 
comportamentelor, hiperactivitate - toate acestea fiind prezente la majoritatea victimelor, 

- permite anticiparea schimbărilor comportamentale prin reprezentarea consecinŃelor 
pozitive ale noului comportament, 

- este scris şi este rezultatul unei negocieri între psiholog şi victimă, este acceptat şi nu 
impus acesteia, 

- conŃine condiŃiile fundamentale care trebuie respectate de cele două părŃi, 

- va fi încheiat în termeni pozitivi, având în vedere rolul său de responsabilizare a victimei, 

- cuprinde următoarele categorii de informaŃii: 
� comportamentele actuale - cele care trebuie corectate, 
� comportamentele Ńintă - cele care trebuie să le înlocuiască pe cele actuale, 

dezadaptative/ disfuncŃionale. Acestea vor fi descrise în mod explicit, fără neclarităŃi. 

Se va stabili calitatea, durata şi frecvenŃa dezirabilă de manifestare a 
                                                
80 Contractul comportamental este instrumentul de lucru al psihologului consilier sau psihoterapeut şi una dintre 
modalităŃile de responsabilizare a victimei. 
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comportamentelor Ńintă. Se vor specifica modalităŃile de observare şi măsurare a 
comportamentelor Ńintă, astfel încât să fie cunoscute de către victimă şi de către 
psiholog, 

� precizarea consecinŃelor (a întăririlor şi penalităŃilor) pe care le poate avea păstrarea 
vechiului comportament (neadecvat) şi dobândirea noului comportament (adaptativ). 

Gratificările pentru exersarea şi dobândirea comportamentului Ńintă vor fi negociate 
din repertoriul comportamental agreat al  victimei, dat fiind că trebuie să fie puternic 
investite pozitiv. PenalităŃile se vor stabili clar şi pot consta din pierderea reciprocă a 
unor privilegii. Gratificările se vor acorda imediat. Scopurile învăŃării 
comportamentale sunt proiectate pe termen scurt şi prelungite în raport cu succesul 

intervenŃiei. Sunt, de asemenea, accesibile înŃelegerii victimei.  
 

P6. Acordarea serviciilor de consiliere/psihoterapie se face cu respectarea eticii profesionale în 
domeniu81. 

 
P7. InformaŃiile obŃinute în cadrul activităŃii de consiliere sunt confidenŃiale şi nu pot fi 

dezvăluite altor profesionişti care nu fac parte din echipa de intervenŃie, cu excepŃia prevederilor 
legale în domeniu.    

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                
81 Vezi Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, www.copsi.ro 
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Capitolul 8 
 
CALITATEA ÎNGRIJIRILOR ACORDATE VICTIMELOR TRAFICULUI DE 

PERSOANE 

 
Standardul nr. 13  
Asigurarea hranei 
 
Centrul asigură victimelor traficului de persoane o alimentaŃie corespunzătoare din punct de 
vedere calitativ şi cantitativ, Ńinând cont de vârsta, nevoile acestora, în conformitate cu legislaŃia în 

vigoare.            

 
Rezultatul implementării standardului: victimele traficului de persoane beneficiază de o 
alimentaŃie sănătoasă, hrănitoare. 

                                                              
Procedurile de implementare a standardului: 

P1. Mesele sunt bine administrate, organizate în spaŃii cu o atmosferă de tip familial şi  
constituie ocazii pentru socializarea victimelor traficului de persoane. În anumite situaŃii 
recomandate de psiholog, aceasta poate servi masa izolat, însă fără a face acest lucru în mod 

regulat. Motivele se consemnează. 
 

P2. Meniurile se stabilesc cu sprijinul medicului responsabil cu îngrijirea sănătăŃii victimelor 
traficului de persoane din centru, astfel încât să se  asigure o alimentaŃie echilibrată, în 
conformitate cu preferinŃele şi nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate 

de medic şi normele în vigoare cu  privire la necesarul de calorii şi elemente nutritive. 
 

P3. Centrul  poate organiza mese festive pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale victimelor 
traficului de persoane. 
 
P4. Centrele trebuie să aibă rezerve de hrană şi apă  pentru 48 de ore pentru fiecare victimă a 
traficului de persoane.   

      
Victimele asistate pot fi implicate în selectarea meniurilor, pregătirea felurilor de 

mâncare, aranjarea şi servirea meselor, spălarea veselei, realizându-se activităŃi conforme cu 
vârsta şi gradul de maturitate, dar şi în vederea dobândirii de abilităŃi pentru o viaŃă autonomă. 
                                            

Indicatori de evaluare 
1. SpaŃiul în care se serveşte masa are o ambianŃă plăcută, de tip familial.  
2. Meniurile sunt adecvate regimurilor recomandate şi normelor în vigoare. 
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Standardul nr. 14  
Îmbrãcãmintea şi echipamentul personal 
 
Centrul asigură victimelor traficului de persoane asistate  necesarul de îmbrăcăminte, încălŃăminte, 
alte echipamente necesare şi rechizite, Ńinându-se cont de vârsta, nevoile, şi individualitatea 
fiecăreia, în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 
     
Rezultatul implementării standardului: victimele traficului de persoane asistate beneficiază de 

îmbrăcăminte, încălŃăminte, echipament pentru uzul propriu.   
 
Procedurile de implementare a standardului:   
P1. Victimele traficului de persoane asistate sunt încurajate să îşi exprime preferinŃele privind 

îmbrăcămintea şi încălŃămintea. Nu se recomandă practicile de „uniformizare” prin cumpărarea de 
produse identice pentru toate victimele traficului de persoane asistate. 

 
P2. Fiecare victimă a traficului de persoane îşi păstrează îmbrăcămintea şi echipamentul 
personal în compartimente corespunzătoare, separat de celelalte victime asistate. 

 

Indicatori de evaluare 
1. Articolele de îmbrăcăminte şi încălŃăminte sunt personalizate şi achiziŃionate Ńinând cont 

de opinia persoanelor asistate. 
2. Fiecare persoană asistată în centrul rezidenŃial dispune de un dulap propriu sau 

compartimente proprii  pentru a putea depozita îmbrăcămintea, încălŃămintea şi 
echipamentul personal. 

 

 
Standardul nr. 15  
Starea de sãnãtate şi prevenirea îmbolnãvirilor 

 
Centrul asigură condiŃiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor 

fizice, emoŃionale şi de sănătate ale fiecărei victime a traficului de persoane asistată, măsurile 

corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, precum şi pentru asigurarea igienei personale, 
supravegherea şi menŃinerea stării de sănătate.  
     
Rezultatul implementării standardului: victimele traficului de persoane beneficiază de servicii 
medicale sau alte servicii de sprijin şi promovare a sănătăŃii, au o stare generală bună şi sunt 

educaŃi în spiritul unui mod de viaŃă sănătos.                
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Procedurile de implementare a standardului: 

 
P1. Evaluarea medicală este obligatorie la admiterea în centru a victimei traficului de persoane, 

fiind parte integrantă a evaluării detaliate82 a situaŃiei acesteia. Evaluarea medicală se realizează 
imediat după  admiterea în centru. Aceasta este realizată de către medicul centrului sau, în afara 
orelor de program al acestuia, de către medicii din sistemul de sănătate în conformitate cu 
legislaŃia în materie. Expertiza medico-legală este obligatorie, centrul efectuând demersuri în acest 
sens. 

 
P2. Măsurile de intervenŃie pe termen scurt pentru sănătatea victimei traficului de persoane 
sunt în  responsabilitatea medicului centrului sau a coordonatorului centrului, după caz. Măsurile 
de intervenŃie pe termen scurt se referă cel puŃin la următoarele aspecte:  

 a) tratarea medicală a consecinŃelor infracŃiunii de trafic de persoane asupra victimei, 
 b) îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate, 

 c) igienă şi îngrijire personală, 
 d) evaluări medicale periodice şi la nevoie, cu ocazia infecŃiilor intercurente şi a 
situaŃiilor de urgenŃă, 

 e) tratamente diverse, inclusiv de specialitate şi stomatologice, 
  f) nutriŃie şi dietă, 

 g) exerciŃiu şi odihnă,  
 h) educaŃie pentru sănătate, inclusiv educaŃie sexuală şi contraceptivă. 
 

P3. Fiecare victimă a traficului de persoane asistată beneficiază de educaŃie pentru sănătate, 
inclusiv despre efectele nocive  ale fumatului, consumului de alcool, droguri, despre hepatită, 

infecŃie HIV/SIDA, infecŃiile cu transmitere sexuală, protejarea propriei persoane de diverse 
prejudicii, acŃiuni de intimidare şi abuz. Centrul asigură materialele igienico-sanitare pentru uzul 
personal pentru fiecare victimă a traficului de persoane asistată. 
 
P4. Personalul centrului urmează cursuri de acordare a primului ajutor. 

 
P5. Medicamentele recomandate de medic pot fi administrate de personal calificat şi/sau de 
managerul responsabil de caz, în condiŃii de supervizare stabilite de medic. 
 

                                                
82 Vezi standardul nr. 5 al prezentului ghid metodologic  - Evaluarea comprehensivã şi multidimensionalã a cazului în 
vederea stabilirii mãsurilor de protecŃie. 
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P6. În cazul infecŃiilor intercurente se pot administra în regim de urgenŃă, medicamente de uz 
general, de către personalul calificat sau/şi consilierul responsabil de caz, în condiŃii de 
supervizare stabilite de medic. 
 
P7. Datele referitoare la medicamentele, tratamentele şi asistenŃa de prim ajutor acordate 

victimelor asistate  se consemnează într-un registru special destinat acestui scop, precizându-se 
data, ora, tratamentul urmat, respectiv  medicamentul şi dozajul administrat, motivul administrării 
şi semnătura personalului responsabil. 
 
P8. Centrul respectă legislaŃia şi normele în vigoare cu privire la eliberarea reŃetelor medicale, 

urmarea unui anumit tratament, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi 
administrarea medicamentelor, stabilindu-se proceduri referitoare la acestea. 
 
P9. Administrarea, depozitarea şi distrugerea resturilor de medicamente, a celor expirate, 

precum şi a celor utilizate, se face cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare. 
 

P10. Persoanele asistate, adulŃi, pot păstra medicamentele pe care şi le administrează singure, 
inclusiv pe cale injectabilă, numai după ce medicul specialist stabileşte acest lucru. În astfel de 
situaŃii, persoanele asistate au posibilitatea de a-şi stoca medicamentele destinate urmării unui 

tratament medicamentos, în locuri destinate acestui scop şi în care celelalte persoane asistate nu au 
acces. Autoadministrarea se realizează în condiŃii de supervizare.       

 

Indicatori de evaluare 
1. Victimele asistate au efectuat controlul medical necesar; existenŃa de certificate medicale 

constatatoare. 
2. Pentru situaŃii de urgenŃă, personalul centrului are acces la mijloace de comunicare şi 

cunoaşte măsurile de prim ajutor. 
3. ExistenŃa certificatelor şi a reŃetelor medicale, precum  şi a registrului medical. 
4. ExistenŃa de locuri special destinate depozitării medicamentelor prescrise şi a celor de uz 

general. 
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Capitolul 9 
 

MEDIUL ASIGURAT VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 
 
 
Standardul nr. 16  
Organizarea centrelor de zi 
 
Centrul trebuie organizat şi amenajat pentru a permite furnizarea de servicii victimelor traficului 
de persoane în condiŃii optime. 

 
Rezultatul implementării standardului: victima traficului de persoane asistată va beneficia de 
servicii de asistenŃă în condiŃii optime, într-o locaŃie care corespunde nevoilor sale individuale. 
 

Procedurile de implementare a standardului:   
P1. Centrul are un spaŃiu amenajat pentru a oferi servicii de asistenŃă victimelor traficului de 

persoane. 
 
Este necesar ca serviciile de asistenŃă oferite victimelor să asigure confidenŃialitatea demersului/ 

actului terapeutic. Tocmai de aceea cabinetele de consiliere şi /psihoterapie sau cele destinate 
evaluării cazurilor vor fi amenajate într-un spaŃiu cu destinaŃie exclusivă, pentru a permite 

exprimarea liberă şi dobândirea încrederii. 
Este recomandată crearea unei ambianŃe plăcute, ordonate, care să dea impresia de confort, 
siguranŃă, de spaŃiu protejat.  

Camera trebuie să fie suficient de spaŃioasă, în eventualitatea în care serviciile oferite de centru 
includ şi terapie de grup. 

 
P2. SpaŃiul centrului este folosit numai pentru furnizarea serviciilor victimelor traficului de 
persoane. 
Datorită particularităŃilor cazurilor şi a serviciilor oferite, centrul /furnizorul de servicii trebuie să 
dea dovadă de maximă discreŃie în oferirea serviciilor de asistenŃă, nefiind permisă desfăşurarea de 

alte activităŃi străine destinaŃiei centrului sau care nu sunt legate de scopul programului de 
asistenŃă.  
Nu este permisă prezenŃa, în centru, a persoanelor care nu fac parte din personalul acestuia, din 
echipa multidisciplinară, ori care nu au legătură cu programul de asistenŃă. 
 

P3. Centrul are un spaŃiu amenajat  pentru organizarea unor activităŃi comune de către 
victimele traficului de persoane. 
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Orice tip de centru trebuie să dispună de un spaŃiu comun în care au acces toate persoanele 
asistate, spaŃiu care să permită socializarea acestora, interacŃiunea dintre rezidenŃii centrului. Acest 
spaŃiu poate să fie folosit şi pentru desfăşurarea psihoterapiei de grup. 
 
P4. SpaŃiul locativ este structurat şi amenajat în mod funcŃional, pentru a permite desfăşurarea 

în condiŃii corespunzătoare a activităŃilor centrului şi pentru a oferi victimelor traficului de 
persoane o ambianŃă confortabilă, cât  mai apropiată de cea familială. 
De cele mai multe ori centrele sunt percepute de victime ca spaŃii de detenŃie, neprimitoare şi 
rigide.  
Momentul iniŃial al admiterii într-un centru este un moment esenŃial pentru restabilirea echilibrului 

fizic şi emoŃional al victimei şi al participării sale la programul de asistenŃă. În acest moment, 
victima ia contact cu centrul, iar modul în care acesta este structurat şi organizat astfel încât să 
creeze impresia unei atmosfere familiale şi primitoare poate fi definitoriu pentru decizia acesteia 
/acestuia de a participa în cadrul unui program de asistenŃă.   

 
P5. ActivităŃile de furnizare a serviciilor victimelor traficului de persoane şi activităŃile 

administrative se desfăşoară în spaŃii diferite. 
Este necesară delimitarea spaŃiilor în funcŃie de destinaŃia şi utilitatea acestora, iar spaŃiile 
destinate activităŃilor administrative (legate, de exemplu de managementul financiar al 

programului de asistenŃă, achiziŃii, resurse umane şi alte aspecte ale managementul centrului) vor 
fi delimitate de cele destinate victimelor traficului. 

Personalul care asigură serviciile de asistenŃă victimelor pot să utilizeze spaŃiul respectiv şi cu 
funcŃie de birou, pentru a păstra documentaŃia cazurilor în condiŃii de confidenŃialitate. 
 

P6. LocaŃia, precum şi construcŃiile, renovările şi modificările structurilor centrului corespund   
normelor legale de siguranŃă. 

 

Indicatori de evaluare 
1. ExistenŃa spaŃiului amenajat pentru a oferi servicii de asistenŃă victimelor traficului de 

persoane. 
2. ExistenŃa spaŃiului amenajat pentru organizarea unor activităŃi comune de către victimele 

traficului de persoane. 
3. SpaŃiile pentru activităŃile desfăşurate în centru au ambianŃă familială şi corespund 

scopului şi obiectivelor.  
4. Centrul are acces la utilităŃi: apă, canalizare, curent electric, căldură etc.  
5. ExistenŃa unor spaŃii diferite pentru furnizarea serviciilor victimelor traficului de persoane 

şi pentru desfăşurarea activităŃilor administrative. 
6. Autorizările centrului conform normelor în vigoare.  
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7. Măsurile de siguranŃă, igienă şi prevenire a îmbolnăvirilor, prevenirea accidentelor, 
prevenirea şi stingerea incendiilor, protecŃia mediului etc., aplicate în centre, prin raportare 
la normele legale, specifice, în vigoare.  

8. Munca de construcŃie şi renovare se desfăşoară prin utilizarea de bariere pentru 
restricŃionarea accesului victimelor traficului de persoane în zonele respective şi sunt luate 

măsuri pentru prevenirea pătrunderii prafului şi a fumului în zonele în care se află acestea.  
 
 

Standardul nr. 17  
Organizarea centrelor rezidenŃiale 
 
Centrul trebuie organizat şi amenajat pentru a permite furnizarea de servicii victimelor traficului 
de persoane în condiŃii optime.  
 

Rezultatul implementării standardului: victima traficului de persoane asistată va beneficia de 
servicii de asistenŃă în condiŃii optime, într-o locaŃie care corespunde nevoilor sale individuale. 

 
Procedurile de implementare a standardului: 
P1. SpaŃiul centrului este folosit pentru furnizarea serviciilor victimelor traficului de persoane. 

P2. Centrul are un spaŃiu amenajat pentru a oferi servicii de asistenŃă victimelor traficului de 
persoane. 

P3. Centrul are un spaŃiu amenajat  pentru organizarea unor activităŃi comune de către 
victimele traficului de persoane. 
P4. SpaŃiul locativ este structurat şi amenajat în mod funcŃional, la un nivel decent,   pentru a 

permite desfăşurarea în condiŃii corespunzătoare a activităŃilor centrului şi pentru a oferi 
victimelor traficului de persoane o ambianŃă confortabilă, cât  mai apropiată de cea familială. 
P5. Nu este permisă utilizarea spaŃiilor din centru în scopuri străine de misiunea sa ori într-un 

mod care să aducă prejudicii victimelor traficului de persoane. 
P6. ActivităŃile de furnizare a serviciilor victimelor traficului de persoane şi activităŃile 
administrative se desfăşoară în spaŃii diferite. 

P7. Centrul are camere de  odihnă pentru victimele traficului de persoane. 
P8. Centrul are bucătărie amenajată corespunzător. 
P9. LocaŃia, precum şi construcŃiile, renovările şi modificările structurilor centrului corespund   
normelor legale de siguranŃă. 

 

Tipuri de centre  
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În practică, pot fi întâlnite şi pot funcŃiona diferite tipuri de centre, alegerea unuia sau altuia 
putând fi determinată de tipul de trafic, categorii de victime, nevoile de asistenŃă, nivelul de risc 
ridicat de caz sau chiar resursele financiare. 
 
Se pot diferenŃia mai multe tipuri de centre83:         

- în funcŃie de durată: centre de urgenŃă („drop-in centres”, „transit homes” sau 
centre de asistenŃă de scurtă durată), centre pentru asistenŃă de lungă durată, 

- în funcŃie de tipul de servicii: centre de zi, rezidenŃiale, 
- în funcŃie de scopul acestuia: centre de reabilitare, locuinŃe protejate, 
- în funcŃie de dimensiune: aşezăminte sociale de mari dimensiuni („cămine”), 

apartamente (locuinŃe protejate), 
- în funcŃie de categoria de victime asistate: se pot diferenŃia în funcŃie de tipul de 

exploatare prin care au trecut (exploatare sexuală, prin muncă, cerşetorie, comiterea 
de infracŃiuni etc.), de cetăŃenie (conaŃionali sau victime străine), asistenŃă pentru 

victime în vederea repatrierii, victime femei sau bărbaŃi, victime adulte sau minori. 
Datorită complexităŃii situaŃiei de trafic şi a varietăŃii categoriilor de victime, a 

particularităŃilor procesului de asistenŃă dintr-o anumită Ńară, în multe Ńări se preferă înfiinŃarea de 
centre cu capacitate mică, pentru a putea asista numai anumite tipuri de victime (de exemplu 
pentru a nu amesteca cazurile cu risc de securitate ridicat cu cele cu risc scăzut şi în cazul cărora 

contactul cu comunitatea este mult mai ridicat). Prin urmare, numărul victimelor care vor fi 
asistate la un anumit moment dat poate să difere.  

Totodată un anumit centru poate să îndeplinească mai multe funcŃii. De exemplu, un centru 
rezidenŃial care funcŃionează şi în regim de urgenŃă poate să asigure şi servicii de asistenŃă de 
lungă durată sau de reabilitare. 

Aspectele legate de durata şederii, tipul de servicii, categoria de victime asistate trebuie 
să fie clar precizate în ROF/ misiunea centrului, pentru a nu crea confuzii partenerilor 

instituŃionali.  
 
În contextul acestui ghid, termenul de „centru” este folosit în sens generic. Legea 

47/2006 defineşte centrele de zi şi rezidenŃiale ca „aşezăminte în care serviciile sociale sunt 
acordate de personal calificat şi care dispun de infrastructura adecvată furnizării acestora; în 

centrele rezidenŃiale persoana este găzduită mai mult de 24 de ore.” Astfel, centrele de urgenŃă, 
cât şi cele pentru asistenŃa de lungă durată oferă servicii în regim rezidenŃial. Acelaşi lucru fiind 
valabil şi în cazul centrelor de reabilitare sau a locuinŃelor protejate.  
 
Centre de urgenŃă („drop-in centers”) sunt centre care permit plasamentul în regim de urgenŃă a 
unei victime sau a unui posibile victime. Spre deosebire de celelalte tipuri de centre, în acest 

                                                
83 Această clasificare se bazează pe practica asistenŃei victimelor traficului de persoane în Europa.  
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caz, locaŃia şi destinaŃia centrului ar putea fi cunoscută şi potenŃialelor victime, pentru a se 
putea adresa în mod direct unui astfel de centru, pentru asistenŃă. Datorită acestei particularităŃi, 
şederea unei victime va fi numai temporară, până la clarificarea situaŃiei acesteia (cea de 
victimizare în urma experienŃei de trafic) şi /sau până la restabilirea echilibrului fizic şi psihic 
care să permită evaluarea şi acceptul victimei de a participa la un program de asistenŃă84.  

 
Centre de tranzit: durata oferirii de servicii este de cele mai multe ori strict limitată şi diferă în 
funcŃie de situaŃia, de cele mai multe ori juridică /legală a victimei. Astfel de centre se întâlnesc 
de obicei în Ńările de destinaŃie şi asigură asistenŃa victimelor care nu îndeplinesc condiŃiile 
legale de şedere în Ńara respectivă sau sunt în aşteptarea repatrierii în Ńara de origine sau a cărei 

participare în cadrul unui demers juridic încă nu este definitivat.        
 
Centre de asistenŃă de lungă durată: implică oferirea de servicii de asistenŃă  victimelor pe o 
perioadă îndelungată de timp, de cele mai multe ori cu scopul reintegrării sociale a acestora 

(pot fi oferite servicii atât în regim rezidenŃial sau de zi). Astfel, se impune ca astfel de centre 
să dispună de suficient personal angajat şi calificat pentru a asigura managementul de caz şi 

intervenŃia multi-disciplinară necesară unei intervenŃii complexe.  
 
Centre de reabilitare: sunt tipic centre medicale unde victimele traficului de persoane 

beneficiază de diagnostic şi tratament medical, centrul putând avea şi o componentă 
rezidenŃială. Durata şederii victimelor depinde fie de starea medicală acestora şi tratamentele pe 

care le vor urma, dar poate să includă şi componenta de reintegrare socială85, astfel putându-se 
prelungi durata şederii acestora. Serviciile oferite de aceste centre se pot realiza atât în regim de 
zi cât şi în regim rezidenŃial, în funcŃie de particularităŃile cazului.  

 
LocuinŃa protejată: adăpostul care oferă asistenŃă şi protecŃie victimelor traficului de persoane 
pe o perioadă lungă, în regim de viaŃă semi-independent sau independent, în funcŃie de 

particularităŃile şi nivelul de risc ridicat de caz, ca şi a nevoilor de asistenŃă a victimelor 
asistate, în vederea reintegrării sociale a acestora. Aceste locuinŃe sunt de cele mai multe ori 
apartamente închiriate, neexistând nici un indiciu prin care s-ar putea dezvălui scopul şi 

                                                
84 De exemplu, în Spania, „Proyecto Esperanza”, a dezvoltat un program de asistenŃă pentru victime care să 
asigure asistenŃa imediată, dar şi continuitatea intervenŃiei în funcŃie de particularităŃile cazului. Astfel, această 
fundaŃie deŃine 2 adăposturi: unul destinat primirii în regim de urgenŃă, iar celălalt asistenŃei de lungă durată şi 
reintegrării sociale a victimelor în Spania. („Provisions for Victims of Trafficking in Bonded Sexual Labour, i.e. 
Prostitution, in Six European Countries”, Novib/Humanitasd, 2003)        
85 Astfel de centre funcŃionează în cadrul programelor pentru asistenŃa victimelor traficului de persoane ale 
misiunilor OIM din Ukraina şi Chişinău, fiind localizate şi în perimetrul unor unităŃi spitaliceşti. Ulterior 
repatrierii victimelor, acestora li se face un examen medical complex, în funcŃie de care se stabileşte tratamentul pe 
care îl vor urma. Participarea în program este voluntară şi constituie prima etapă a programului de reintegrare 
socială în aceste Ńări;   
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misiunea locuinŃei. În unele Ńări86, locuinŃele protejate pot fi folosite pentru asistenŃa şi protecŃia 
acelor victime care prezintă un risc crescut, având avantajul că locaŃia poate fi schimbată în 
momentul în care există suspiciuni cu privire la periclitarea confidenŃialităŃii acesteia. LocuinŃa 
protejată poate să asigure numai componenta rezidenŃială, urmând ca celelalte servicii să fie 
oferite în cadrul unui centru de zi.          

   
87Centrul, chiar dacă funcŃionează în regim de zi şi /sau oferă servicii rezidenŃiale, va fi înfiinŃat 
într-o zonă care respectă criteriile de siguranŃă /securitate. Eventualele opŃiuni ar include spitale, 
alte instituŃii medicale, sanatorii, cămine, hoteluri, case şi apartamente. Centrul ar putea împărŃi 
spaŃiul cu un sanatoriu de stat sau cu alte instituŃii medicale de stat, sau ar putea fi localizat în 

suburbii sau în centrul oraşului, într-un loc unde nu ar atrage atenŃia şi ar putea trece neobservat. O 
opŃiune ar fi ca prima dată să se închirieze un spaŃiu pentru Centru, pentru a se verifica dacă 
locaŃia este cea potrivită. 
 

Închirierea spaŃiului destinat centrului permite şi relocarea acestuia ori de câte ori este necesară 
schimbarea adresei din motive de securitate.   

 
Aşezarea va trebui să atragă cât mai puŃin atenŃia şi să evite să afişeze orice semn care ar putea să 
trădeze faptul că este un centru pentru asistenŃa victimelor. 

 
Capacitatea Centrului va corespunde nevoilor potenŃiale ale zonei, având în vedere numărul de 

victime care au nevoie de reabilitare, având şi un spaŃiu adiŃional pentru cazuri care sunt primite în 
regim de urgenŃă.  
ActivităŃile desfăşurate de centru pot solicita mai mult de o clădire /pot avea loc şi în afara 

spaŃiului acesteia. 
 

Utilizarea spaŃiilor 
a) Fiecare victimă va beneficia de o cameră separată, dacă este posibil, 
b) Dacă victima este însoŃită de copii, aceştia vor împărŃi camera cu victima, pentru a respecta 

principiul non-separării copilului de părinte, 
c) Victimele - bărbaŃi şi copiii de sex masculin vor fi găzduiŃi într-o secŃiune a clădirii 

separată de cea pentru femei, 
d) Va exista o bucătărie comună şi băi separate, cu un număr de toalete şi duşuri 

corespunzător numărului de camere de la fiecare etaj, 
e) Centrul va include o zonă separată pentru copii, unde aceştia se pot juca sub supravegherea 

personalului din centru. 

 
                                                
86 Germania 
87 Recomandări „Shelter Operational Guidelines” 



 89 

Securitatea perimetrului centrului 
Securitatea reprezintă o primă responsabilitate. Nivelul de securitate necesar depinde de locul 
unde se află Centrul. Ca o indicaŃie generală, cu cât securitatea este mai riguroasă, cu atât mai bine 
vor fi protejate victimele. Măsurile generale de securitate pot include: 

a) securitatea externă a clădirii; 

b) securitate prin serviciu de pază în interiorul clădirii, doar în măsura în care se poate garanta 
calitatea serviciilor oferite de firma de pază şi cu rezerve atunci când victimele asistate sunt 
femei;  

c) posibilitatea ca Centrul să se închidă pe interior; 
d) un sistem de alarmă cu conexiune directă către serviciile de securitate; 

e) supraveghere electronică; 
f) situarea în apropierea unei secŃii de poliŃie; 
g) un zid exterior sau un gard care să împrejmuiască Centrul. 
 

Indicatori de evaluare 
1. ExistenŃa spaŃiului amenajat pentru a oferi servicii de asistenŃă victimelor traficului de 

persoane. 
2. ExistenŃa spaŃiului amenajat pentru organizarea unor activităŃi comune de către victimele 

traficului de persoane. 

3.   SpaŃiile pentru activităŃile desfăşurate în centru au o ambianŃă familială şi corespund 
scopului şi obiectivelor. Amenajarea, mobilarea, decorarea spaŃiilor.  

4. Centrul are acces la utilităŃi: apă, canalizare, curent electric, căldură etc.  
5. ExistenŃa unor spaŃii diferite pentru furnizarea serviciilor victimelor traficului de persoane 
şi pentru desfăşurarea activităŃilor administrative. 

6. ExistenŃa unor camere pentru odihnă pentru victimele traficului de persoane. 
7. ExistenŃa unei bucătării amenajată corespunzător. 

8. Autorizările centrului conform normelor în vigoare.  
9. Măsurile de siguranŃă, igienă şi prevenire a îmbolnăvirilor, prevenirea accidentelor, 

prevenirea şi stingerea incendiilor, protecŃia mediului etc., aplicate în centre, prin raportare 
la normele legale, specifice, în vigoare.  

10. Munca de construcŃie şi renovare se desfăşoară în afara orelor de funcŃionare ale centrului, 

iar dacă acest lucru nu este posibil şi acest fapt este bine documentat, sunt utilizate bariere 
pentru restricŃionarea accesului victimelor traficului de persoane în zonele respective şi 
sunt luate măsuri pentru prevenirea pătrunderii prafului şi a fumului în zonele în care se 
află acestea. 

 

 

Standardul nr. 18  
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CondiŃii de locuit 
 
Centrul asigură victimelor traficului de persoane condiŃii de locuit de bună calitate, decente şi 
asemănătoare mediului familial. 
 

Rezultatul implementării standardului: victimele trăiesc într-un mediu de tip familial 
corespunzător nevoilor lor specifice de viaŃă şi îngrijire.   

 
Procedurile de implementare a standardului: 
P1. LocaŃia centrului este amenajată şi mobilată adecvat nevoilor victimelor traficului de 

persoane, ca număr, distribuŃie pe sexe, vârstă, etc. 
 
P2. Centrul  are şi aplică un program de întreŃinere şi reparaŃii, de menŃinere a siguranŃei, 
curăŃeniei şi igienei, în toate spaŃiile centrului, interioare sau, după caz, exterioare. 

 
P3. Fiecare victimă a traficului de persoane beneficiază de un spaŃiu propriu într-un dormitor. 

Pot ocupa împreună un dormitor numai persoane de acelaşi sex. Coordonatorul centrului poate 
admite excepŃii în cazuri particulare. 

În situaŃia în care centru asigură asistenŃă de lungă durată în vederea reintegrării este 

recomandat a se permite persoanelor asistate, personalizarea spaŃiului propriu. 
 

P4. În dormitor se asigură o suprafaŃă locuibilă conform normelor legale în vigoare. 
 
P5. Nu este admis ca personalul centrului să ocupe o cameră împreună cu victimele traficului 

de persoane. 

 
Indicatori de evaluare 

1. Mobilierul şi echipamentele existente în centru corespund cu numărul, vârsta şi nevoile 
victimelor traficului de persoane.  

2. Starea imobilului, instalaŃiilor, mobilierului, curăŃeniei şi igienei. 
3. Planurile şi programele de întreŃinere, reparare, modernizare, curăŃenie şi igienă ale 

centrului. 
 
 

Standardul nr. 19  
SpaŃiile igienico-sanitare 
 
Centrul asigură victimelor asistate spaŃii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu 

echipamentul corespunzător numărului şi nevoilor acestora, precum şi ale personalului. 
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Rezultatul implementării standardului:  victimele traficului de persoane şi personalul au acces la 
spaŃii igienico-sanitare, în condiŃii de siguranŃă, funcŃionalitate şi confort, de respectare a 
demnităŃii şi            
intimităŃii personale.           

                                            
Procedurile de implementare a standardului: 
P1. În centru există toalete suficiente atât pentru victimele traficului de persoane, cât şi pentru 
personal, organizate pe sexe. Toaletele sunt amenajate cu   
materiale ce permit o igienizare rapidă - gresie, faianŃă - şi sunt dotate cu             

instalaŃiile necesare - cabine WC, chiuvete - şi materialele consumabile uzuale - săpun,  hârtie 
igienică. 
P2. În centru există băi şi/sau duşuri suficiente, organizate pe sexe. SpaŃiile pentru        
băi/duşuri sunt amenajate cu materiale ce pot fi cu uşurinŃă igienizate - gresie, faianŃă – şi sunt 

dotate cu echipamentele necesare - căzi de baie/duşuri - şi materialele  consumabile uzuale - 
săpun, şampon, prosoape de uz individual. 

P3. În toate spaŃiile igienico-sanitare se asigură apă rece şi apă caldă permanent. 
P4. În centru există spaŃii adecvate pentru spălarea, curăŃarea, igienizarea materialelor, a 
hainelor şi a lenjeriilor, conform normelor igienico-sanitare în vigoare şi cu dotările necesare. 

P5. Centrul are spaŃii adecvate, conform normelor legale în vigoare, pentru depozitarea în 
condiŃii de siguranŃă a materialelor de igienizare.    

 

Indicatori de evaluare 
1. Toaletele din centru corespund prevederilor prezentelor  standarde.  

2. Raportul dintre numărul de victime ale traficului de persoane din centru şi numărul de 
cabine WC.  

3. Băile şi/sau duşurile corespund prevederilor prezentelor  standarde.  
4. Raportul dintre numărul de victime ale traficului de persoane din centru şi numărul de 

băi/duşuri.  
5. Furnizarea apei reci şi calde la grupurile igienico-sanitare.  
6. SpaŃiile pentru spălarea, curăŃarea şi igienizarea hainelor şi a lenjeriei corespund normelor 

igienico-sanitare în vigoare. 
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Capitolul 10 
 

RESURSE UMANE 
 
 
Standardul nr. 20  
Recrutarea şi angajarea personalului centrelor 
 

Personalul este selectat cu atenŃie şi responsabilitate prin intermediul unui proces de 
recrutare şi angajare care se desfăşoară în acord cu legislaŃia în vigoare şi răspunde nevoilor 

victimelor traficului de persoane şi misiunii centrului. 
Numărul şi structura personalului şi echipei centrului trebuie stabilite în funcŃie de 

misiunea pe care o are centrul, de obiectivele stabilite şi îndeplinirea acestora în condiŃii optime. 

 
Rezultatul implementării standardului: victimele traficului de persoane asistate în centru vor 
beneficia de servicii de asistenŃă şi protecŃie din partea unui personal calificat. 

 
 
Procedurile de implementare a standardului: 

 
P1. Centrul trebuie  să angajeze personal calificat care să răspundă nevoilor victimelor 

traficului de persoane asistate. Dacă centrul funcŃionează într-o zonă geografică în care trăiesc 
comunităŃi etnice minoritare, se recomandă ca în componenŃa personalului să existe şi 
profesionişti care vorbesc limba minorităŃilor respective. Se recomandă angajarea unor 

profesionişti care au abilităŃi empatice şi de comunicare cu persoanele.  
Personalul centrului/ furnizorului de servicii poate fi alcătuit din medici, psihologi, avocaŃi, 

asistenŃi sociali, precum şi alŃi experŃi, în funcŃie de situaŃie. Personalul va avea experienŃă în 
lucrul direct cu victimele traficului de persoane şi va avea specializări esenŃiale pentru reabilitarea 
victimei. 
 
P2. Personalul de specialitate trebuie să aibă studii socio-umane. 

Personalul de specialitate pentru reabilitarea psiho-socială a victimei trebuie să fi 
absolvit o instituŃie de învăŃământ superior de specialitate, în asistenŃă socială sau psihologie, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform Legii nr. 466/2004 privind statutul 
asistentului social, şi a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de 
liberă practică şi a Normelor metodologice de aplicare a acestora. 

 
Calificările personalului care oferă sprijin psihologic: 
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a) psihologii/ psihoterapeuŃii vor avea formare certificată de către Colegiul Psihologilor din 
România, într-o orientare psihoterapeutică recunoscută de către FederaŃia română de 
psihoterapie, 

b) psihologul/ psihoterapeutul trebuie să aibă cel puŃin 150 de ore de practică supervizată. 
 

Personalul pentru asistenŃă şi consiliere juridică este reprezentat de consilieri juridici şi/ 
avocaŃi care pot fi angajaŃi /consultanŃi ai furnizorului de servicii sau a unei instituŃii partenere 
în programul de asistenŃă a victimelor.  

Furnizorii de servicii pot solicita consultări pe teme juridice şi de la consilierii 
Serviciului de ProbaŃiune de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială se află aceştia, în 

măsura în care sunt desemnaŃi să ofere asistenŃă de specialitate victimelor diferitelor tipuri de 
infracŃiuni. 
 
P3. Personalul pentru îngrijirea primară şi asigurarea asistenŃei şi protecŃiei zilnice pot să fie 

absolvenŃi cu studii liceale în domeniul sanitar, pedagogic sau cu studii superioare din domeniul 
socio-uman. 

 
P4. Coordonatorul centrului trebuie să aibă studii superioare şi experienŃă de cel puŃin 2 ani în 
domeniul asistenŃei şi protecŃiei persoanelor. 

 
P5. Coordonatorul centrului stabileşte şi revizuieşte periodic, în funcŃie de dinamica cerinŃelor 

posturilor respective, fişele posturilor. 
 
P6. Este interzisă angajarea persoanelor care au fost condamnate pentru  comiterea  unor 

infracŃiuni privind traficul de persoane sau a unor infracŃiuni în legătură cu traficul de persoane. 
 

P7. Recrutarea şi angajarea personalului centrului se face cu respectarea reglementărilor legale 
în vigoare privind exercitarea profesiei pentru care personalul este angajat.   
 

 
 
Standardul nr. 21  
Formarea iniŃialã şi continuã a personalului 
 
Pregătirea personalului centrelor este un proces continuu de dezvoltare a unor abilităŃi şi 
cunoştinŃe specifice şi necesare acordării de servicii sociale specializate victimelor traficului de 
persoane. Acest proces trebuie să urmărească atât dobândirea unor abilităŃi de inter-relaŃionare şi 
oferire de asistenŃă specializată victimelor traficului de persoane asistate, cât şi capacitatea de 
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planificare a activităŃilor specifice şi cooperare cu partenerii de proiecte, menŃinerea şi 
îmbunătăŃirea performanŃelor profesionale specifice.                                                            
 
Rezultatul implementării standardului: victimele traficului de persoane beneficiază de servicii de 
calitate din partea unor profesionişti bine pregătiŃi, cu abilităŃi empatice şi de comunicare.          

 
Procedurile de implementare a standardului: 
P1. La angajare, în lipsa unei formări iniŃiale în domeniul protecŃiei şi asistenŃei victimei 
traficului de persoane, fiecare angajat beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată din 
bugetul centrului. 

Formarea iniŃială a specialiştilor care oferă asistenŃă victimelor traficului de persoane se 
realizează în interiorul unui program de formare al cărui curriculum cuprinde cel puŃin 
următoarele arii curriculare subsecvente: 

a) traficul de persoane - dimensiuni, caracteristici, forme de exploatare, cauze, 

b) consecinŃele victimizării, 
c) psihologia victimei, 

d) evaluarea iniŃială şi detaliată a cazurilor de victimizare, 
e) planul personalizat de servicii/ intervenŃie, 
f) managementul cazurilor de victimizare, 

g) lucrul în echipa multidisciplinară şi cooperarea interinstituŃională în abordarea 
cazurilor de victimizare. 

 
P2. Personalul de specialitate este încurajat să participe la diverse cursuri de formare care îi pot 
ajuta în optimizarea muncii lor, inclusiv seminarii şi conferinŃe. 

 
P3. EducaŃia permanentă a personalului de specialitate, precum şi formarea profesională 

continuă pentru toŃi angajaŃii, sunt promovate, sprijinite şi înregistrate de către coordonatorul 
centrului. 
 
P4. La angajare, în lipsa unei pregătiri în domeniul managementului serviciilor sociale, 
coordonatorul centrului beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată din bugetul centrului. 

 
P5. EducaŃia permanentă şi formarea profesională continuă a angajaŃilor se realizează conform 
legislaŃiei în vigoare, prin intermediul cursurilor organizate în cadrul sistemului educaŃional, 
sanitar şi al formării profesionale a adulŃilor. 

 
 
Standardul nr. 22  
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Supervizarea personalului centrelor 
 
Centrul dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane, care permite 
funcŃionarea sa la randament optim.  
 

Rezultatul implementării standardului: personalul este motivat şi performant, asigurând servicii 
de calitate victimelor traficului de persoane asistate în centru. 
 

Supervizarea reprezintă procesul sau modalitatea tehnică prin care un supervizor, numit de 
către coordonatorul furnizorului de servicii, autorizează activitatea individuală a personalului de 

specialitate, în sensul celor mai bune practici în relaŃia cu victimele traficului de persoane. 
Supervizarea trebuie să asigure respectarea standardelor naŃionale specifice pentru serviciile 

specializate de asistenŃã şi protecŃie a victimelor traficului de persoane, precum şi a normelor care 
reglementează exercitarea profesiilor corespondente domeniilor intervenŃiei (ex: asistent social, 

psiholog). 
În desemnarea supervizorilor, coordonatorul furnizorului de servicii va Ńine seama de: 

- nevoia identificării specialiştilor cu cea mai înaltă expertiză în domeniile vizate de 
supervizare, 

- punerea în act a strategiilor de fidelizare a specialiştilor supervizori, 

 
Obiectivul central al supervizării este ca specialiştii să îşi poată desfăşura în mod eficient 

activitatea, în acord cu fişa postului sau cu responsabilităŃile specifice care decurg din asumarea 
intervenŃiei specializate, potrivit planului de servicii al victimei. 

Nucleul procesului de supervizare îl formează reuniunile periodice organizate între 

supervizor şi supervizaŃi. Profesionistul a cărui activitate este supervizată participă activ la 
procesul supervizării, prin definiŃie interactiv, un proces care are la bază experienŃa şi expertiza sa 

profesională. 
Ariile supervizării vor fi cel puŃin: 

a) evaluarea iniŃială şi detaliată a cazurilor de victimizare, 
b) elaborarea, implementarea şi monitorizarea implementării planului personalizat de servicii/ 

intervenŃie (ex: tehnicile şi metodele de lucru), 
c) managementul cazurilor de victimizare, 
d) lucrul în echipa multidisciplinară şi cooperarea interinstituŃională în abordarea cazurilor de 

victimizare. 
Supervizarea va fi realizată de specialişti în domeniile de expertiză corespondente acestor 

arii. 
 
Responsabilitatea organizării strategiilor şi a elaborării planului de supervizare aparŃine 

coordonatorului furnizorului de servicii şi supervizorului/ supervizorilor desemnaŃi de acesta. 
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ResponsabilităŃi şi caracteristici ale supervizorului: 

- monitorizează activitatea persoanei supervizate, pe baza unui set de indicatori 
determinat/ elaborat împreună cu aceasta 

- ascultă cu atenŃie 

- doreşte cu adevărat să afle ce gândeşte persoana supervizată 
- are rolul de facilitator şi îndrumător 
- construieşte împreună cu persoana supervizată, bazându-se pe punctele forte ale 

unei situaŃii date (resursele victimei, evoluŃiile pozitive, reŃeaua socială mobilizată, 
etc.) 

- laudă/ încurajează persoana supervizată în asumarea şi gestionarea dificultăŃilor 
întâlnite în furnizarea serviciilor 

- informează persoana supervizată cu privire la oportunităŃi ce pot fi valorificate în 
intervenŃie 

- oferă suport în identificarea de noi modalităŃi de intervenŃie în beneficiul victimei 
- nu se teme dacă greşeşte sau nu cunoaşte răspunsul într-o situaŃie dată 

- recunoaşte dificultatea muncii profesioniştilor care acordă asistenŃă victimelor 
- acŃionează ca mentor, nu ca responsabil şi autoritate 
- nu se lasă dominat de puterea implicată de calitatea de supervizor, de tendinŃa de 

control şi imperativitate 
- deŃine competenŃe formative şi de comunicare/ relaŃionare şi orientare (capacitate 

empatică, flexibilitate, stil suportiv de supervizare, etc.) 
- are exerciŃiul capacităŃii de a da şi primi feed-back 
- dispune de competenŃe de intervievare, reprezentare şi coordonare 

 
Supervizorul trebuie să fie conştient de posibilele reacŃii de opoziŃie/ rezistenŃă ale 

specialiştilor supervizaŃi. Aceştia se raportează la propriile experienŃe anterioare de supervizare, 
pot avea prejudecăŃi, au aşteptări specifice, pe care supervizorul este dator să le cunoască, pentru o 
adaptare a relaŃiei faŃă de aceste aşteptări. Persoanele supervizate pot fi încântate de oportunitatea 
de a învăŃa ceva nou, dar, în acelaşi timp pot fi nesiguri şi temători faŃă de eventuale noi 
responsabilităŃi/ obligaŃii ce decurg din procesul supervizării. 

 
Procedurile de implementare a standardului: 

 
P1. ŞedinŃele de supervizare cu personalul au loc, prin rotaŃie, periodic - cel puŃin o dată pe 
săptămână - sau de câte ori este nevoie şi sunt înregistrate.  

FrecvenŃa, durata şi calendarul şedinŃelor de supervizare vor fi stabilită de către 
supervizor(-i), ulterior consultării specialiştilor a căror activitate va fi supervizată. 
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P2. ŞedinŃele de supervizare se desfăşoară individual sau în echipă. 
  
P3. Coordonatorul centrului are obligaŃia de a realiza supervizarea internă şi externă a 
personalului de specialitate. 
 

P4. Personalul de specialitate care asigură consilierea sau reabilitarea socio-umană a victimelor 
traficului de persoane asigură supervizarea supraveghetorilor care se ocupă de partea de 
relaŃionare şi oferirea de suport victimelor asistate. 
 
P5. Coordonatorul centrului are obligaŃia de a superviza şi corecta gradul de implicare a 

personalului în activităŃile prestate.  
 

Indicatori de evaluare          
1. Numărul mediu lunar şi numărul anual de şedinŃe de supervizare a personalului.  

2. Documentele înregistrate referitoare la supervizare. 

 
 
Standardul nr. 23  
Etica profesionalã 
 
Respectarea deontologiei profesionale este o condiŃie esenŃială în oferirea asistenŃei şi protecŃiei 

victimelor traficului de persoane. Orice angajat al centrului trebuie să respecte principiile 
deontologiei profesionale în domeniul de competenŃă.        

 
Rezultatul implementării standardului: personalul centrului va dovedi o etică profesională 
desăvârşită în îndeplinirea atribuŃiilor sale. 
 
Procedurile de implementare a standardului: 
P1. Coordonatorul centrului asigură cunoaşterea şi respectarea prevederilor codurilor 
deontologice pe categorii profesionale, de către fiecare angajat al centrului. 

 
P2. Fiecare angajat al centrului urmăreşte respectarea principiilor deontologiei profesionale în 
domeniul de competenŃă. 
 
P3. Orice încălcare a principiilor deontologiei profesionale se comunică de către coordonatorul 

centrului comisiilor de disciplină din cadrul asociaŃiilor profesionale care urmăresc respectarea şi 
îndeplinirea acestora.     
 

Indicatori de evaluare 
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1. Cunoaşterea de către personalul centrului a prevederilor codurilor deontologice. 
2. Numărul de sesizări de încălcare a principiilor deontologiei profesionale. 

 
 
 

Capitolul 11 
 
MANAGEMENT ŞI ADMINISTRARE 
 
 

Standardul nr. 24  
Coordonarea activitãŃii centrelor 
 
Centrul dispune de un management şi o administrare eficiente care îi asigură o  funcŃionare optimă 

în acord cu misiunea sa. 
 

Rezultatul implementării standardului: victimele traficului de persoane beneficiază de servicii de 
calitate în raport cu nevoile lor.       
 

Procedurile de implementare a standardului: 
P1. Centrul funcŃionează într-un cadru legal, certificat de documente oficiale.                                                 

Coordonatorul centrului are responsabilitatea ca misiunea centrului să fie formulată în scris, 
afişată în incinta centrului, cunoscută de beneficiari şi personal, precum şi de profesioniştii din 
cadrul serviciilor/instituŃiilor partenere din reŃeaua naŃională. 

 
P2. Centrul îşi stabileşte un regulament de ordine interioară care reflectă spiritul valorilor 
democratice de respect pentru drepturile   omului.           

 
 Regulamentul trebuie să fie vizibil şi cunoscut atât de către personalul centrului, cât şi de 
persoanele asistate şi trebuie să conŃină cel puŃin principii şi reguli referitoare la relaŃiile dintre 
aceştia, modalităŃile de rezolvare a conflictelor, într-o manieră constructivă şi decentă, obligaŃiile 
beneficiarilor centrului (program, folosirea spaŃiului şi a bunurilor, păstrarea confidenŃialităŃii 

etc.), acestea putând fi adaptate în funcŃie de tipul de centru.   
 

 În multe situaŃii, datorită particularităŃilor cazurilor, persoanele asistate pot să manifeste un 
comportament sfidător (în special în cazul adolescenŃilor sau copiilor) sau pot fi agresivi, mai ales 
atunci când agresivitatea a fost modalitatea de a supravieŃui condiŃiilor din trafic şi exploatare.  În 
multe cazuri, aceste comportamente pot să apară şi datorită dificultăŃilor victimei de a se adapta 

unui mediu structurat, cu un anumit program şi anumite reguli de urmat.  
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 Chiar dacă uneori situaŃiile conflictuale pot fi extrem de dificil de controlat, este interzis a 
se folosi forme punitive fizice sau utilizarea unor tehnici de disciplinare degradante, inclusiv abuz 
verbal sau înjosirea în faŃa celorlalte victime.  
 

 Este important ca personalul să fie format /instruit în folosirea unor metode pozitive, 
constructive  de disciplinare, şi în special în protejarea victimelor (copii) care prezintă 
comportamente agresive sau neacceptabile social. Victimele trebuie să fie implicate în luarea de 
decizii şi promovarea unor tehnici de rezolvare de conflict pozitive.  
 

P.3 Coordonatorul organizează cel puŃin o dată pe lună, sau de câte ori este nevoie şedinŃe 
administrative cu întregul personal. Aceste şedinŃe sunt planificate,  au o agendă afişată şi 
conŃinutul lor este consemnat în procese-verbale.               
 

P4. Prin activităŃile de formare, prin modul de întocmire şi revizuire a fişelor de post         
pentru fiecare angajat, precum şi prin toate activităŃile de comunicare se promovează principiul 

muncii în echipă.  
 
P5. Centrul îşi organizează o bază de date pentru  înregistrarea, monitorizarea şi evaluarea 

propriilor activităŃi, care este utilizată conform legislaŃiei în vigoare în ceea ce priveşte accesul la 
informaŃii şi  asigurarea confidenŃialităŃii informaŃiilor cu privire la beneficiari.              

 Această bază de date va fii diferită de cea destinată colectării datelor legate de persoanele 
asistate sau a rapoartelor de caz.  
 

P6. Centrul are obligaŃia de a completa fişa de monitorizare victimei traficului de persoane, pe 
care o transmite centrelor regionale ale AgenŃiei NaŃionale împotriva Traficului de Persoane. 

1.        

Indicatori de evaluare 
1. ExistenŃa documentelor care certifică înfiinŃarea şi funcŃionarea centrului -hotărâri, 

autorizaŃii, decizii, act constitutiv şi statut, acorduri de funcŃionare, convenŃii de 

parteneriat.  
2. Afişarea misiunii centrului într-un loc vizibil şi accesibil tuturor celor interesaŃi.  
3. Cunoaşterea misiunii de către personal şi de către beneficiari.  
4. ExistenŃa regulamentului de ordine interioară şi cunoaşterea de către toŃi angajaŃii a 

prevederilor acestuia.  

5. Numărul şedinŃelor administrative organizate cu personalul/lună/an.  
6. ConŃinutul proceselor-verbale.  
7. Baza de date a centrului este operaŃională.  

ExistenŃa fişelor de monitorizare a victimelor şi corectitudinea completării lor. 
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Standardul nr. 25  
Managementul programului de asistenŃã şi protecŃie a victimelor traficului de persoane. 
Evaluarea şi monitorizarea implementãrii acestuia  
 
Programul de asistenŃă şi protecŃie a victimelor traficului de persoane reprezintă un ansamblu de 
măsuri destinate reabilitării şi reintegrării sociale a acestora. Coordonatorul centrului poate 
coordona implementarea activităŃilor programului de asistenŃă şi protecŃie a victimelor traficului 
de persoane sau poate desemna un coordonator din cadrul personalului centrului.     

Coordonatorul programului de asistenŃă şi protecŃie a victimelor traficului de persoane în 
colaborare cu ceilalŃi membri ai echipei centrului are responsabilitatea de a se documenta şi 
monitoriza desfăşurarea activităŃilor importante ale programului, calitatea condiŃiilor şi mediului 
organizaŃional şi managementul financiar al programului. 

 
Rezultatul implementării standardului: evaluarea şi monitorizarea implementării programului de 

asistenŃă şi protecŃie a victimei traficului de persoane va permite cunoaşterea impactului şi 
progreselor realizate de implementarea programului de consiliere/psihoterapie, precum şi a 
intervenŃiei pe caz. 
 
Procedurile de implementare a standardului: 

P1. Evaluarea implementării programului de asistenŃă şi protecŃie a victimei traficului de 
persoane este realizată prin prezentarea rapoartelor periodice legate de derularea activităŃilor din 
cadrul acestuia, pe o perioadă determinată de timp, prin statistici legate de beneficiarii serviciilor 

programului şi tipurile de servicii furnizate, precum şi prin aspecte particulare înregistrate.  
 

P2. Monitorizarea asistenŃei acordate victimelor traficului de persoane şi a reintegrării 
psihosociale a acestora este realizată de reprezentanŃii AgenŃiei NaŃionale împotriva Traficului de 
Persoane, monitorizare care Ńine cont de aplicarea standardelor naŃionale şi a respectării 
prevederilor legale în domeniu. 
 

P3. Evaluarea implementării programului de asistenŃă şi protecŃie a victimelor traficului de 
persoane se poate realiza Ńinându-se cont şi de rezultatele chestionarelor de opinii completate de 
beneficiarii programului. Chestionarele de opinii sunt completate de victimele asistate la 
terminarea programului de asistenŃă şi protecŃie. 

 
Evaluările programelor /proiectelor sunt analize ale intervenŃiilor şi activităŃilor desfăşurate 

în diferite stadii ale planificării, implementării şi impactului. Evaluarea programelor de asistenŃă 
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sunt raportări periodice care ajută atât personalul /echipa centrului, cât şi partenerii instituŃionali 
sau alte persoane /organizaŃii interesate, să cunoască calitatea şi eficienŃa unui program /proiect.   
 
Evaluarea poate să răspundă la următoarele întrebări:  

- Este necesar acest program /proiect? 

- ActivităŃile din program sunt implementate, aşa cum sunt ele prevăzute, inclusiv cu 
respectarea termenelor? 

- Cum poate programul /proiectul să fie modificat ca să fie mai eficient? 

- Programul şi-a atins obiectivele? 
- Ce efect /impact a avut programul asupra beneficiarilor acestuia? 

 
Raportul de evaluare trebuie să ofere date corecte şi relevante, destinate diferitelor 

categorii de persoane /organizaŃii interesate: organizaŃii /instituŃii partenere, publicul larg, donatori 
şi chiar echipei centrului. 

 
Raportul de evaluare poate să integreze atât date statistice, cât şi alte nevoi constatate, 

recomandări pentru intervenŃii şi activităŃi ulterioare şi /formarea personalului centrului.    
 

Evaluarea trebuie să fie un proces continuu, a cărui planificare trebuie să aibă loc chiar 

înainte de începerea proiectului /programului şi cu care acesta se va încheia. În timpul acestui 
proces, pot fi avute în vedere diferite aspecte ale evaluării formale şi cumulative, pot fi folosite 

diferite surse interne sau externe de informare, şi pot fi integrate abordări de ordin calitativ şi 
cantitativ.  

 
Indicatori de evaluare 

1. ExistenŃa rapoartelor privind activităŃile desfăşurate în cadrul programului. 

2. Date statistice privind situaŃia beneficiarilor programului. 
3. ExistenŃa rapoartelor de evaluare şi monitorizare realizate de către AgenŃia NaŃională 

împotriva Traficului de Persoane. 
4. Evaluarea şi analiza răspunsurilor chestionarelor de opinii completate de beneficiarii 

programului. 
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ANEXE 
 
A1. Organigrama sistemului de servicii sociale de la nivel naŃional (cartografierea serviciilor 
retelei nationale) 
A2 Protocolul I: Protocol de evaluare iniŃială a situaŃiei victimei traficului de persoane 

A3 Listă de indicatori pentru identificarea unui posibil caz de trafic de persoane 
A4 Contractul de asistenŃă a victimei traficului de persoane 
A5 Protocolul II: Protocol de evaluare detaliată a situaŃiei victimei traficului de persoane 
A6  Plan individualizat de servicii/ intervenŃie pentru victima traficului de persoane. 
A7 Protocolul III: Raport de monitorizare a implementării planului de servicii 

A8 Protocolul IV: Protocol de monitorizare post-intervenŃie 
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