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De ce o broșură despre compensația 

financiară acordată

VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE?

România este țară de origine a traficului de persoane cu

●   Exploatate sexual
  Exploatate prin muncă● 

  Obligate la comiterea de infracțiuni ● 

  Obligate la practicarea cerșetoriei ● 

SUTE DE VICTIME 
IDENTIFICATE ANUAL

 
COPII ȘI ADULȚI, FEMEI ȘI BĂRBAȚI

Victime ale unei infracțiuni grave care 
le-a provocat traume profunde



Ÿ Au dreptul să primească asistență pentru a se recupera și 
reintegra social

Ÿ Au dreptul să primească informații despre cum pot fi ajutate 
Ÿ Au nevoie de sprijin pentru a-și înțelege drepturile și pentru a 

le accesa
Ÿ Au dreptul la compensație financiară pentru prejudiciile suferite  

Ÿ Dureri fizice și suferințe psihice
Ÿ Au fost înșelate, au fost amenințate, au fost lovite, au fost umilite
Ÿ Au fost obligate să facă lucruri pe care nu doreau să le facă, 

uneori lucruri ilegale
Ÿ Au fost obligate să muncească multe ore, fără pauză 
Ÿ Nu au fost plătite sau suma pe care au primit-o a fost derizorie
Ÿ S-au îmbolnăvit și au avut nevoie de tratament medical 
Ÿ Relațiile lor cu familia, cu prietenii, cu cei din jur s-au deteriorat
Ÿ Și-au pierdut încrederea în sine și în ceilalți
Ÿ Au sentimente de rușine și teamă

Și chiar daca le vedeți că mai pot să râdă, 
de multe ori, cu cât râd mai tare, 

cu atât mai mare este 
trauma lor și nevoia de a primi ajutor.

Compensația financiară NU poate înlătura 
traumele suferite, însă poate crește șansele 
de recuperare și poate preveni revictimizarea



     LEGISLAȚIA PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE

Cadrul internațional 
privind dreptul la compensație financiară

(Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de 
fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi 
semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005, ratificată prin 
Legea nr. 300/2006).

(Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului 
de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la 
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate, adoptate la New York, la 15 noiembrie 2000,  
semnate de România la data de 14 decembrie 2000, la Palermo şi 
ratificate prin Legea nr.565/2002).

Art. 6.6. Fiecare stat parte se asigură că sistemul său juridic 
prevede măsuri care să ofere victimelor traficului de persoane 
posibilitatea de a obţine repararea prejudiciului suportat. 

Art. 15.3 Fiecare parte va prevedea în dreptul intern dreptul 
victimelor de a fi compensate de către autorii infracțiunilor.

Art. 15.4 Fiecare parte va adopta măsurile legislative și alte 
măsuri necesare pentru a asigura garantarea compensării 
victimelor, în condițiile prevăzute de dreptul intern, de exemplu, 
 prin stabilirea unui fond pentru compensarea victimelor sau   
a altor măsuri ori programe destinate asistenței și integrării  
sociale a victimelor.



***

Art. 12.2 Statele membre se asigură că victimele traficului de 
persoane au acces imediat la consiliere juridică și, în funcție 
de rolul victimei în sistemul judiciar relevant, la reprezentare 
juridică, inclusiv în vederea solicitării de despăgubiri. 
Consilierea juridică și reprezentarea juridică sunt gratuite în cazul 
 în care victima nu dispune de suficiente resurse financiare. 

Art. 17 Statele membre se asigură că victimele traficului de 
persoane au acces la mecanismele existente de despăgubire 
a victimelor infracțiunilor violente săvârșite cu intenție.

(Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 aprilie 2011 privind prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului).



Cadrul național 
privind dreptul la compensație financiară 

Victimele traficului de persoane au dreptul să se constituie 
parte civilă în cadrul procesului penal și să solicite despăgubiri 
civile pentru prejudiciile materiale și/sau morale suferite.

După pronunțarea hotărârii definitive de condamnare și 
acordare despăgubiri civile, victima poate depune o cerere la 
tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază pentru 
acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii 
judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile!!! 
(conform art. 19 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri 
pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor).

Dacă nu obțin de la traficant despăgubirile civile dispuse de 
instanța penală, pentru că acesta nu are venituri sau bunuri, 
victimele traficului de persoane au dreptul să solicite 
compensație financiară de la stat, doar pentru anumite 
categorii de prejudicii.

ACȚIUNEA CIVILĂ ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL

COMPENSAȚIA FINANCIARĂ ACORDATĂ DE CĂTRE STAT



Acordarea de către stat a compensațiilor financiare victimelor 
unor infracțiuni 

Compensația financiară se acordă victimelor dacă infracțiunea a 
fost săvârșită pe teritoriul României.

1.  Victima sesizează organele de urmărire penală 
Ÿ în termen de 60 de zile de la data săvârșirii infracțiunii
Ÿ în termen de 60 de zile de la data încetării stării de imposibilitate

2. Victima se constituie parte civilă în cadrul procesului penal 

3.  Făptuitorul este insolvabil sau dispărut

4. Victima nu a obținut repararea integrală a prejudiciului suferit 
de la o societate de asigurare

Capitolul V din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru 
asigurarea protecției victimelor infracțiunilor

CONDIȚII ȘI TERMENE

    !!! Această condiție poate fi dovedită prin prezentarea 
încheierii întocmite de executorul judecătoresc în cazul lipsei 
de bunuri urmăribile sau a imposibilităţii de valorificare a unor 
 astfel de bunuri !!!

    !!! Au fost identificate cazuri în care Comisia de acordare a  

 condiție în baza adeverințelor eliberate de autoritățile locale 
(ex. Primărie) care atestau că făptuitorul nu figurează în 
 evidenţele fiscale cu bunuri mobile şi imobile !!!

compensațiilor financiare a apreciat ca fiind îndeplinită această



5. Victima depune o cerere de compensație financiară 
Ÿ la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază 
Ÿ în termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii 

prin care instanța penală a pronunțat condamnarea și a 
acordat despăgubiri civile

Ÿ Cheltuieli de spitalizare și alte cheltuieli medicale suportate 
de victimă

Ÿ Prejudicii materiale rezultate din distrugerea, degradarea 
sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei 
ori din deposedarea acesteia prin săvârșirea infracțiunii - 
Compensația financiară pentru aceste prejudicii se acordă în 
limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime 
brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a formulat 
cererea de compensație financiară 

Ÿ Câștigurile de care victima este lipsită de pe urma săvârșirii 
infracțiunii

CATEGORII DE PREJUDICII

!!! Compensația financiară se acordă pentru prejudiciile 
suferite în măsura în care se încadrează în categoriile 

 menționate și pot fi dovedite !!!

!!! Dacă victima este minoră și reprezentantul legal al acesteia 
 nu a formulat cererea de compensație financiară în termenul 
 prevăzut, acest termen începe să curgă de la data la care 
 victima a împlinit 18 ani !!!



Ÿ Cererile sunt soluționate de doi judecători din Comisia 
pentru acordarea de compensații financiare victimelor 
infracțiunilor constituită în cadrul fiecărui tribunal.  

Ÿ Cererea se soluționează în camera de consiliu, cu citarea 
victimei și cu participarea  obligatorie a procurorului. 

Ÿ Comisia poate să audieze persoane, să solicite documente 
și să administreze alte probe pe care le consideră utile 
pentru soluționarea cererii. 

Plata compensației financiare se asigură de compartimentele 
financiare ale tribunalelor prin bugetul Ministerului Justiției, în 
termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii prin 
care a fost acordată compensația financiară.

SOLUȚIONAREA CERERII 

PLATA COMPENSAȚIEI FINANCIARE

Ÿ Cererea pentru avans poate fi formulată oricând după sesizarea 
organelor de urmărire penală și cel mai târziu în termen de 30 
de zile de la data depunerii cererii de compensație.

Ÿ Avansul se poate solicita și prin cererea de compensație financiară. 
Ÿ Avansul solicitat se va încadra în limita unei sume echivalente 

cu 10 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul 
în care victima solicită avansul.

Ÿ Cererea se soluționează în termen de 30 de zile de la data 
solicitării de doi judecători din cadrul Comisiei pentru 
acordarea de compensații financiare.

!!! Dacă victima se află într-o situație financiară precară, poate
 solicita un avans din compensația financiară !!! 



!!! Victima care a beneficiat de un avans din compensația 
financiară va fi obligată la restituirea acestuia dacă nu depune 
 cerere pentru compensație financiară în termenul prevăzut 
 de lege !!!

!!! Dacă cererea de compensație financiară este respinsă, 
victima va fi obligată la restituirea avansului, cu excepția 
cazului în care cererea a fost respinsă numai pentru motivul 
că făptuitorul nu este insolvabil sau dispărut !!!

!!! Dovedirea prejudiciilor                  

FOARTE IMPORTANT

Victimele au nevoie de îndrumare și sprijin pentru identificarea
 tuturor prejudiciilor  morale și materiale suferite și, mai ales,  
pentru dovedirea acestora.

Încă de la primele audieri, este recomandat să fie identificate și,  
după caz, documentate aspectele care să permită cuantificarea 

  prejudiciilor morale și materiale. 

Posibile dovezi: rapoarte de evaluare psihologică, certificate 
 medicale, chitanțe vizând cheltuieli efectuate atât în etapele  
de trafic (ex: recrutare/transport/cazare/exploatare), cât și  

  în etapele ulterioare traficului (ex: repatriere, recuperare 
medicală, reintegrare socială), contracte de muncă, martori și 
............... lista continuă.......



Victimele traficului de persoane au dreptul la asistență 
juridică gratuită și obligatorie (Capitolul IV din Legea nr. 
211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției 
victimelor infracțiunilor și art. 44 din Legea nr. 678/2001 
privind prevenirea și combaterea traficului de persoane).

Opinia profesională a juriștilor (procurori, judecători, avocați), 
fundamentată pe experiența lor practică, a evidențiat importanța 

  asigurării asistenței juridice de către același avocat pe tot  
 parcursul procesului penal.

Specializarea celor implicați în asistența juridică a victimelor 
 în domeniul traficului de persoane este în egală măsură 
importantă. 

!!! Asistența juridică  

***



AGENȚIA NAȚIONALĂ 
ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

 
Adresa: Str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1

București, România
Telefon: +40213118982

Fax: +40213190183
E-mail: anitp@mai.gov.ro 

 
HELPLINE

0 800 800 678 - apel gratuit din România
+40213133100 - apelabil și din străinătate

Publicaţie co-finanţată printr-un grant acordat de Norvegia
www.norwaygrants.org

www.norvegian.mai.gov.ro


