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PROCEDURA REPATRIERII
VOLUNTARE ASISTATE
Repatrierea victimelor va fi efectuată ținând cont de drepturile,
securitatea și demnitatea persoanei și va fi, de preferință, voluntară1.
Ce este?
• Procesul de pregătire și realizare a întoarcerii voluntare în țara
de origine sau de reședință a victimei traficului de persoane/minori
de pe teritoriul țării de destinație prin colaborarea transnațională
a instituțiilor și organizațiilor implicate în identificarea și referirea
victimelor
• Repatrierea voluntară asistată vs. Referirea transnațională
Procesul de notificare, repatriere și încredințare a victimei traficului
de persoane de către o instituție sau organizație din țara de destinație
către un furnizor de servicii specializate pentru victime ale traficului
de persoane din țara de origine reprezintă referirea transnațională
a vicitmei.
Când se utilizează?
• În situația în care, după obținerea consimțământului persoanei
la repatriere, s-a luat hotărârea întoarcerii victimei cetățean român
în România;
• În situația în care victima cetățean român care se re/integrează
în țara de destinație are nevoie să se întoarcă în România pentru
situații administrative, judiciare sau medicale, astfel: preschimbarea
actelor de identitate sau călătorie, înfățișări în instanță în procese
civile (divorț, custodie) sau în procesul penal consecutiv situației de
trafic, pentru investigații medicale;
• În situația în care, după obținerea consimțământului persoanei la
repatriere, s-a hotărât întoarcerea victimei cetățean străin în ţara de
origine sau de reşedinţă sau în situaţia în care şederea cetăţeanului
străin pe teritoriul României nu mai este posibilă;
Decizia victimei de a se întoarce în țara de origine/reședință se
obține după ce a primit explicații legate de demersurile care se fac
în vederea repatrierii. În momentul deciziei, victima poate sa fie
inclusă într-un program de protecție și asistență sau poate fi doar în
1 Art.16, CONVENTIA C. EUROPEI PRIVIND LUPTA ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE FIINTE UMANE, Varsovia 2005
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contact cu misiunea diplomatică din țara de destinație.
După furnizarea informațiilor, victimei traficului de persoane i se
va oferi timp rezonabil pentru a lua o decizie voluntară, informată,
în acord cu drepturile sale. De asemenea, se va oferi timp rezonabil
organizațiilor și instituțiilor din țara de origine/reședință care se vor
ocupa de preluarea victimei la repatriere, pentru a asigura proceduri
funcționale și sigure.
În cazul victimei cetățean străin, se va folosi un translator sau
mediator intercultural, informațiile fiind furnizate clar, realist și
într-o limbă pe care o poate înțelege, de preferat în limba maternă.
În cazul victimei minore, se va avea în vedere interesul superior,
repatrierea voluntară asistată fiind o decizie luată după ce victima
minoră a primit informații pe înțelesul său, a fost consultată și și-a
putut exprima punctul de vedere în diferitele stadii ale procesului.
Decizia de repatriere a unei victime minore se ia cu acordul
reprezentantului său legal/tutorelui.
Cine o utilizează?
ANITP funcționează ca punct focal național de notificare în cazurile
de trafic de persoane/ minori la nivel transnațional și coordonează
componentele naționale ale repatrierii voluntare (asistate) în
colaborare cu alți parteneri specializați: misiuni diplomatice din
țările de destinație, OIM, ANPDCA în cazul minorilor și IGI în cazul
victimelor cetățeni străini identificate în România.
Măsura se va utiliza în funcție de particularitățile cazului și de
natura organizației sau instituției care îl notifică, astfel:
În cazul victimei cetățean român sunt două situații:
• Victima cetățean român adult prezumată/identificată într-o țară
de destinație
În cazul victimei cetățean român adulte aflate în țara de destinație,
notificarea în vederea repatrierii trebuie făcută de către diferite
organizații și/sau instituții din acea țară către punctul național focal
de notificare, respectiv ANITP.
În momentul deciziei de repatriere, victima se poate afla în
contact cu: serviciile specializate de protecție și asistență din țara
de destinație, ambasadă sau consulat, OIM, alte instituții.
În situația în care aceste instituții/ organizații contactează diferite
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alte instituții/organizații din România în afară de ANITP, acestea din
urmă au obligația de a notifica ANITP, momentul notificării fiind și
momentul activării măsurilor din Mecanismul național de identificare
și referire.
Dacă instituțiile/organizațiile din țara de destinație contactează
un furnizor de servicii specializate pentru victime ale traficului
de persoane din România/OIM, în urma notificării ANITP de către
acestea, ANITP fie va monitoriza implementarea măsurilor prevăzute
în MNIR pentru repatrierea asistată a victimelor, fie va colabora în
vederea realizării măsurilor menționate.
Repatrierea asistată va fi organizată astfel:
Schema 1 Victimă cetățean român adult

Victima
cetățean
român

Ambasadă/
Consulat
OIM Biroul în
țara de
destinație

SC ANITP
OIM Biroul în
România

CR ANITP

• Victima minoră cetățean român prezumată/identificată într-o
țară de destinație
În momentul deciziei de repatriere victima minoră se poate afla
în contact cu: serviciile publice specializate de protecție și asistență
a minorilor din țara de destinație, ambasadă sau consulat, OIM etc.
Repatrierea asistată va fi organizată astfel:
Schema 2 Victimă cetățean român minor

Victima
cetățean
român

Ambasadă/
Consulat
OIM Biroul în
țara de
destinație

SC ANITP
OIM Biroul în
România

CR ANITP

În cazul victimei cetățean străin sunt două situații:

Victima adultă cetățean străin prezumată/identificată în
România
În momentul deciziei de repatriere victima se poate afla în contact
5

PROCEDURA REPATRIERII VOLUNTARE ASISTATE

cu: serviciile specializate de protecție și asistență ONG și/sau
DGASPC, ambasadă sau consulat, IGI, OIM, furnizori de servicii de
integrare pentru migranți.
Repatrierea asistată va fi organizată astfel:
Schema 3 Victima cetățean străin prezumată/identificată în
România

Victima minoră
cetățean
străin

SC/CR ANITP
ANPDCA

OIM Biroul în
România
Ambasadă/
Consulat

Autoritatea pentru
protecția copilului
din țara de origine
Punct focal de
referire în țara de
origine
OIM Biroul
în țara de origine


Victima minoră cetățean străin prezumată/identificată în
România
În momentul deciziei de repatriere, victima minoră poate să fie
în contact cu aceleași instituții și organizații ca şi victima adultă
cetăţean străin, respectiv cu serviciile specializate în protecția și
asistența copilului. În aceste cazuri, rolul central în repatrierea/
referirea transnațională îl are ANPDCA care va informa și va colabora
cu ANITP ca punct național focal.
Repatrierea asistată va fi organizată astfel:
Schema 4 Victima minoră cetățean străin prezumată/identificată
în România

Victima
cetățean
străin

OIM Biroul în
România
SC/CR ANITP

Ambasadă/
Consulat

OIM Biroul în
țara de origine
Punct focal de
referire în țara
de origine

Cum se utilizează?
Repatrierea voluntară asistată, presupune o serie de acțiuni
menite să asigure întoarcerea în condiții de siguranță, cu demnitate,
în baza consimțământului persoanei, cu asistență specializată și
cu preluarea victimei la punctul de sosire în țara de origine sau
reședință.
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Acțiunea 1. Schimbul de informații înaintea repatrierii
Schimbul de informații este un proces cu durată variabilă desfășurat
în vederea coordonării eficiente a procesului de repatriere voluntară
(asistată) între punctele focale naționale antitrafic, organizații
internaționale și furnizorii de asistență prerepatriere, respectiv cele
din țara de origine/reședință, care oferă servicii de asistență în
vederea re/integrării.
Se recomandă ca schimburile de informații cu privire la victimă și
situația sa să se realizeze cu menținerea confidențialității, în acord
cu dreptul persoanei la viața privată, avându-se în vedere obținerea
minimului de informații necesare pentru buna derulare a procesului
de repatriere voluntară (asistată).
În cazul victimei cetățean străin, schimbul de informații
prerepatriere presupune:
• identificarea punctului focal național în țara de origine/reședință,
în cazul victimei cetățean străin adulte/ minore;
• identificarea organizației/instituției specializate în protecție
și asistență în țara de origine/reședință care poate colabora în
evaluarea riscurilor și nevoilor speciale înainte de repatriere;
• în cazul în care victima solicită, se mediază relația cu familia din
țara de origine/reședință
• informarea victimei asupra drepturilor și posibilităților de
protecție și asistență în țara de origine/reședință;
• consiliere telefonică pre-repatriere, realizată de către un
specialist din țara de origine/reședință, atunci când victima solicită
acest serviciu;
• stabilirea perioadei optime de organizare a călătoriei
În cazul victimei cetățean străin, documentația de repatriere
a cazului va fi realizată într-o limbă de circulație internațională.
Documentele care vor fi transmise punctului focal din țara de origine/
reședință sunt următoarele:
• Consimțământ informat pentru interviul de identificare
(Instrument I2)
• Interviul de identificare (Instrument I3)
• Notificare decizie conform MNIR (Instrument I4)
• Consimțământ informat privind referirea (Instrument I5)
• Evaluarea riscurilor și a nevoilor speciale de asistență și protecție
(Instrument I6)
• Planul de management al riscurilor imediate (Instrument I7)
• Alte documente coroborative: rapoarte ale poliției, documente
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medicale etc.
Victima va fi informată permanent în legătură cu stadiul pregătirii
repatrierii asistate.
Informațiile vor fi furnizate victimei într-un limbaj clar sau o limbă
pe care victima o poate înțelege și includ:
• Activitățile cuprinse în procesul de repatriere;
• Dacă va călători însoțită de escortă;
• Accesul la bani de buzunar sau hrană pe durata transportului;
• Dacă e necesară cazarea victimei pentru o noapte până la
punctul final de sosire;
• Detalii despre echipa care va fi prezentă în tranzit/la sosire și
care o va prelua;
• Datele de contact ale furnizorului de asistență din țara de origine,
numele și numărul de telefon al unei persoane desemnate
Acțiunea 2. Evaluarea specială a nevoilor și a riscurilor de
securitate în cazurile transnaţionale de trafic de persoane/
minori
Evaluarea riscurilor și nevoilor la repatriere presupune atât
evaluarea nevoilor speciale ale victimei, cât și a riscului implicat
de transportul/transferului acesteia în țara/locul de origine sau
reședință.
În vederea repatrierii victimei se au în vedere aceleași acțiuni
specifice POS Identificarea, Măsura 5, respectiv, Evaluarea riscurilor
și a nevoilor speciale de asistență și protecție, utilizând aceleași
instrumente de lucru, respectiv Instrument 6- Evaluarea specială
a nevoilor și a riscurilor de securitate și Instrument 7- Planul de
management al riscurilor imediate, precum și un plan de acțiuni
pentru securizarea transportului transfrontalier al persoanei/
minorului.
La primirea unei notificări despre victima cetățean român de
către ANITP2, în vederea documentării cazului înainte de repatriere,
aceasta solicită partenerilor din țara de destinație completarea și
transmiterea în timp util a instrumentelor de lucru pentru evaluarea
specială a nevoilor și a riscurilor de securitate privind victima. Odată
cu solicitarea transmisă în țara de destinație, ANITP, cu acordul
victimei, va lua măsuri prin CR ANITP și a partenerilor de la nivel
teritorial (poliția națională de nivel local, DGASPC etc.) pentru
evaluarea situației la domiciliul acesteia.
În cazul victimelor minore, se impune evaluarea familiei și
2 In situaţia în care notificarea se face către o altă instituţie/ organizaţie specializată din România, după notificarea cazului la ANITP, aceasta poate să implementeze acţiunile MNIR referitoatre la repatrierea victimei sau
poate solicita sprijinul ANITP în acest sens.
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obținerea consimțământului acesteia pentru repatriere, pentru
stabilirea măsurii de protecție celei mai adecvate. Victima minoră
nu va fi obligată să se întoarcă în familie/ la tutori dacă aceștia nu se
pot ocupa de protecția și îngrijirea acesteia sau/ și sunt suspectați
a fi implicați în procesul de trafic. Cu acordul victimei minore, vor
fi luate în considerare alte persoane de suport adulte numai dacă
întrunesc condițiile sociale și legale.
Pentru minorii români neacompaniați pe teritoriul altui stat, se
va numi un reprezentant legal temporar care va asigura interesul
superior al copilului pe durata procedurilor de: evaluare a riscului,
evaluare a familiei, deciziei cu privire la repatrierea voluntară asistată
și reunificarea familială sau la măsurile de plasament ale copilului în
țara de origine sau destinație. Se va defini statutul tutorelui (legal,
temporar, consultant, responsabil de caz din partea furnizorului de
asistență din țara de destinație; responsabil de caz DGASPC). Se va
evalua dacă tutorii legali actuali ai copilului (părinți sau alții) sunt
potriviți pentru a continua acest rol și dacă pot reprezenta interesul
superior al copilului.
Minorii victime au dreptul să primească neîntârziat asistență și
protecție, în acord cu vârsta, nevoile identificate și particularitățile
sociale sau culturale. Copilul va rămâne în responsabilitatea
reprezentantului legal până când s-a identificat o soluție durabilă
privind viitorul sau a împlinit 18 ani, a părăsit teritoriul sau jurisdicția
ori e repatriat la părinții sau tutorii legali din țara de origine/reședință.
În cazul victimei minore, cetățean străin neînsoțit, aflat pe teritoriul
României3, repatrierea se poate face în urma unei evaluări prealabile
de către autoritățile competente, doar dacă minorul este trimis
părinților, atunci când aceștia au fost identificați și nu au reședința
pe teritoriul României, membrilor familiei, cu acordul acestora,
tutorelui desemnat sau unor centre de primire corespunzătoare în
țara de origine/reședință. În situația neidentificării părinților ori a
altor membri de familie sau dacă minorul nu este acceptat în statul
de origine, i se acordă dreptul de ședere temporară pe teritoriul
României4.
Simultan cu implementarea măsurii, la solicitarea victimei, se
va realiza restabilirea contactului dintre victimă și familia sa (de
origine/nucleară/extinsă), în scopul consolidării rețelei de sprijin
emoțional pentru persoană/ minor.
Pentru victimele cetățeni români care sunt în proces de integrare
în țara de destinație, dar au nevoie să fie repatriate pentru motive
legate de refacere a documentelor de identitate, sunt implicate
3 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 194 Republicată*) din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România
4 În cazul cetățenilor sau resortisanților statelor terțe
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în procese penale sau civile în România sau au alte nevoi legate
de asistență și protecție, pe termen scurt sau mediu se va aplica
aceeași măsură de evaluare a nevoilor speciale și riscurilor, victima
beneficiind de măsurile MNIR specifice repatrierii voluntare asistate,
cât și alte măsuri specifice perioadei de ședere în România.
Acțiunea 3. Obținerea documentelor necesare călătoriei
Pentru realizarea transportului legal și în siguranță al victimei, se
vor obține toate documentele necesare călătoriei:
• Biletele de călătorie
• Viza/vizele de tranzit dacă sunt necesare
• Evaluare medicală care să ateste ca victima este aptă să
călătorească
• Aceleași documente pentru escortă, atunci când situația o
impune
Acțiunea 4: Asistență la plecare și transportul la repatriere
în condiții de siguranță
Este acțiunea prin care se organizează și realizează transportul
victimei din țara de destinație în România sau din România în țara
de origine:
În cazul victimei cetățean român în țara de destinație, asistența la
plecare va fi acordată conform procedurilor existente în acea țară.
În cazul în care misiunile diplomatice române sunt implicate direct
în asigurarea transportului la repatriere, victima va beneficia de:
• însoțire și suport emoțional până la punctul de frontieră;
• informare cu privire la procedura de îmbarcare și/sau alte
informații legate de transport: puncte de tranzit, asistență de care
beneficiază în tranzit;
• informare cu privire la cine și cum va realiza asistența la sosire
În cazul în care transportul la repatriere se realizează pe cale
terestră, victima va beneficia de hrană sau/și fonduri pentru
acoperirea nevoilor specifice transportului de lungă durată.
Înainte de călătorie, victimei îi vor fi înmânate: documentele de
călătorie, contactele specialiștilor care o vor prelua la sosire și va
fi informată despre cum se va desfășura preluarea și însoțirea ei în
locația în care se desfășoară asistența sau la domiciliu.
În cazul victimei cetățean străin în România, asistența la plecare
va fi acordată de către specialiștii ANITP, OIM și/sau ai serviciilor
specializate ONG și DGASPC, urmându-se aceleași coordonate ca și
în cazul victimei cetățean român în țara de destinație.
Specific, pentru victima adultă cetățean străin, asistența la plecare
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va fi acordată de către un specialist de la oricare dintre instituțiile
și organizațiile menționate anterior care, la nevoie, va solicita și alt
specialist dintre aceleași instituții și organizații.
În cazul victimei minor cetățean străin, asistența la plecare se va
acorda de către un specialist DGASPC sau OIM care, la nevoie, va
solicita alți specialiști din instituțiile și organizațiile menționate mai
sus.
Dacă persoana/victima minoră, nu este aptă să călătorească
singură, se pot organiza escorte, care să faciliteze transportul
victimei în condiții de siguranță până la preluarea acesteia.
Escortele pot fi:
• operaționale (ofițeri de operațiuni OIM, asistenți sociali și
psihologi de la DGASPC și ONG), atât în cazul minorilor, cât și în
cazul adulților cu vulnerabilitate;
• medicale, atât în cazul minorilor, cât și al adulților care au
probleme de sănătate (medici și asistente medicale din rețeaua de
asistență și protecție a victimelor traficului de persoane)
• de securitate pentru acele victime care pot fi în pericol în timpul
călătoriei (forțe de ordine).
În cazul victimei cetățean străin, pentru siguranța ei emoțională,
este de dorit ca escorta să fie un specialist din țara de origine.
Acțiunea 5. Acordarea asistenței la sosire
Specifică victimelor cetățeni români exploatate în afara țării,
asistența la sosire este acțiunea prin care victima beneficiază de
preluare de la frontieră, însoțire și suport emoțional imediat după
sosirea în România; asistență furnizată de către specialiști ANITP,
OIM și/sau ai serviciilor specializate ONG sau DGASPC.
În cazul victimei adult, asistența la sosire va fi acordată de către
un specialist ANITP sau OIM care va solicita, la nevoie, un al doilea
specialist din cadrul serviciilor specializate ONG sau DGASPC.
În cazul victimei minore, asistența la sosire va fi acordată de
către un specialist DGASPC și/ sau un specialist OIM, care pot
solicita la nevoie alți specialiști din cadrul instituțiilor și organizațiilor
menționate anterior.
Organizarea primirii victimei traficului de persoane/minori
cetățean străin, la punctul de frontieră în țara de origine/reședință
se va realiza în acord cu procedurile din țara respectivă.
Asistența la sosire va fi realizată întotdeauna cu informarea
prealabilă a Poliției de Frontieră.
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În cazul victimelor minore, cetățeni români5:
Misiunile diplomatice și oficiile consulare române comunică, prin
intermediul Ministerului Afacerilor Externe, ANPDCA și Inspectoratului
General al Poliției de Frontieră, numele și prenumele copilului,
numărul și seria documentului de călătorie, mijlocul de transport,
punctul de frontieră prin care urmează să intre în tară, data și ora
sosirii la punctul de trecere a frontierei române, precum și datele de
identificare ale însoțitorului copilului.
Datele se comunică familiei sau reprezentantului legal de către
ANPDCA. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră comunică datele
privitoare la copilul repatriat punctului de frontieră unde urmează să
sosească acesta, pentru a facilita accesul reprezentanților legali ai
copilului ori al persoanei desemnate în scopul întâmpinării, preluării
copilului și însoțirii lui până la domiciliu ori la centrul specializat pentru
primirea copiilor neînsoțiți sau victime ale traficului (manageriat de
DGASPC sau ONG).
DGASPC din zona de domiciliu a victimei minore va desemna o
persoană care să îl preia de la punctul de intrare/sosire în România
și să îl conducă pe acesta la domiciliul său ori la centrul specializat
pentru primirea copiilor neînsoțiți sau victime ale traficului din
județul de domiciliu al copilului ori din județul în care se află punctul
de trecere a frontierei. În cazul în care DGASPC cu competență
legală în acest sens se află în imposibilitatea de a întreprinde aceste
demersuri, ANPDCA va delega aceste atribuții către DGASPC Sector
2, București.
Victima adultă/minoră va fi preluată și transportată în condiții
sigure, după caz, până la:
a) centrul furnizorului de servicii de asistență și protecție
specializată;
b) punctul de plecare spre localitatea de domiciliu.
Se va avea în vedere asigurarea asistenței imediate asistență și
protecție în situație de criză, în funcție de riscurile și nevoile evaluate.
Echipa de specialiști responsabilă cu preluarea victimei va
transmite partenerilor din țara de destinație confirmarea cu privire
la sosirea victimei în țara de origine și preluarea sa, în condiții de
siguranță.

5 Hotărâre nr. 1443/2004 din 02/09/2004 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 24/09/2004 privind
metodologia de repatriere a copiilor români neînsoțiți și asigurarea măsurilor de protecție specială în favoarea
acestora.
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