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Introducere 
 

 

Acest plan de acțiune a fost elaborat în cadrul proiectului “Towards a more responsive victim-
centred approach of the criminal justice system”, proiect RE-JUST1 finanțat de Programul Justiție al 
Comisiei Europene. Planul de acțiune a fost realizat de către experți de la  Asociația Pro Refugiu 
(România), The Center for the Study of Democracy (Bulgaria), SOLWODI Deutschland e.V. 
(Germania), The European Institute for Crime Prevention and Control, afiliat Națiunilor Unite 
(HEUNI, Finlanda) și Dinamia S. Coop. (Spania). Planul de acțiune își propune să ofere idei și exemple 
pentru dezvoltarea unor sisteme de justiție penală centrate pe victimă și informate cu privire la 
traumă. Planul de acțiune cuprinde concepte din cercetări, rapoarte și proiecte anterioare, precum 
și exemple de modele și modalități de lucru care au fost dezvoltate și utilizate de organizațiile 
partenere, precum și de autorii fiecărui capitol. Planul de acțiune combină cunoștințe și idei 
multidisciplinare, în special din drept, criminologie și psihologie. Fiecare capitol este realizat de către 
un expert diferit, prin prezentarea de expertize și opinii proprii. 

 
Planul de acțiune se bazează pe ideea că protecția victimelor ar trebui înțeleasă și îndeplinită 

pe mai multe planuri, prin legislație, în procedurile penale, precum și în societate. Abordarea 
centrată pe victimă a modului în care sistemul de justiție penală procesează nevoile victimelor, 
presupune atât tratarea victimelor cu grijă și respect, cât și recunoașterea dificultăților și 
provocărilor cu care se confruntă persoanele care au suferit în urma infracțiunilor. O problemă 
esențială o constituie faptul că, atât timp cât practicienii consideră infracțiunile violente o problemă 
între stat și infractori și nu o problemă care implică victime, va rămâne dificil să le oferim victimelor 
un rol important în cadrul procedurilor care să concorde cu nevoile lor și interesele justiției. 

Victimele infracțiunilor ar trebui protejate împotriva victimizării repetate, ar trebui să li se 
acorde acces la justiție și ar trebui să li se permită participarea la procedurile penale, conform  
Articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE. Modul în care sunt tratate victimele nu poate 
fi îmbunătățit doar prin reforme legislative. Protecția drepturilor victimelor ar trebui implementată 
în mod eficient la nivel practic. O modalitate eficientă de a satisface nevoile victimelor este crearea 
și utilizarea de instrumente menite să ofere victimelor sprijin legal, social, psihologic și financiar 
pentru a le asigura acestora o asistență eficientă. În acest Plan de acțiune, discutăm mai întâi despre 
aspectele structurale, cum ar fi legislația și procesele, inclusiv importanța cooperării dintre sistemul 
de justiție penală și furnizorii de asistență, precum și modul în care să oferim victimelor informații 
cu privire la drepturile lor. Apoi, trecem la o înțelegere a conceptului de traumă, a modului în care 
se manifestă în sistemul de justiție penală și a modului în care actorii din justiția penală pot oferi 
practic servicii juridice și de sprijin într-un mod informat cu privire la traumă.  

Reformele legislative cheie care trebuie întreprinse pentru a asigura o abordare centrată pe 
victimă sunt discutate în Capitolul 1, redactat de Miriana Ilcheva de la Center for the Study of 
Democracy. Coordonarea necesară și referirile dintre sistemul de justiție penală și serviciile de 

                                                           
1 www.prorefugiu.fi/re-just. Pagina web a proiectului conține rapoarte din Bulgaria, România, Spania, Finlanda și 
Germania cu privire la situația victimelor infracțiunilor din fiecare țară, precum și un Compendiu de bune practici 
europene dezvoltat în cadrul proiectului. 

http://www.prorefugiu.fi/re-just
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asistență pentru victime sunt discutate în Capitolul 2. Acest capitol prezintă, de asemenea, un model 
detaliat pentru un sistem de referire etapizat. Capitolul 2 este realizat de   Cristina Fernández, Javier 
Plaza și Elena Gómez de la Dinamia S. Coop. O parte importantă a abordării multidisciplinare o 
constituie faptul că, la fiecare etapă, victimele sunt informate cu privire la drepturile lor și serviciile 
disponibile. Capitolul 3, realizat de Katrin Lehmann de la SOLWODI Deutschland e.V., prezintă 
numeroase exemple de la nivel național și transnațional de instrumente și canale pentru asigurarea 
informării victimelor cu privire la drepturile lor și accesul la servicii. 

În Capitolul 4 trecem la o înțelegere a nevoilor victimelor din perspectiva traumei. Capitolul 
4, realizat de Gabriela Ionescu de la Asociația Pro Refugiu, abordează aspectele traumei psihologice. 
Rolul acestui capitol este de a veni în sprijinul profesioniștilor din sistemul de justiție penală în scopul 
de a-i ajuta să înțeleagă modul în care funcționarea normală a unei persoane poate fi afectată de 
expunerea la un eveniment traumatic.  

Raportarea unei infracțiuni autorităților relevante este primul pas în parcursul victimei în 
încercarea de a obține dreptate prin sistemul de justiție penală. Așadar, este important ca prima 
interacțiune cu autoritățile de aplicare a legii, procurorii și părțile interesate, să fie o experiență 
netraumatizantă pentru victimă. Acest prim contact stabilește traiectoria procesului de justiție 
penală și, în situația în care cazul nu depășește etapa de raportare sau anchetă, aceasta poate 
reprezenta întreaga experiență a victimei cu sistemul. Printre elementele care vor defini dacă 
victima poate dobândi sau nu încredere în proces, se numără: maniera de adresare a întrebărilor în 
timpul interviurilor și modalitatea de colectare a altor dovezi; mediul și atmosfera la care sunt 
expuse victimele în timpul raportării infracțiunii; dacă se furnizează sau nu informații cuprinzătoare 
cu privire la proces. Atât în timpul investigației, cât și în faza procesului, este nevoie de o abordare 
sensibilă cu privire la victimă și o abordare informată în materie de traumă. A avea o abordare 
informată în materie de traumă înseamnă, în practică, faptul că și părțile judiciare interesate se 
comportă într-o manieră informată cu privire la traumă, inclusiv prin utilizarea unor tehnici de 
comunicare informate în materie de traumă. Acestea sunt abordate în Capitolul 5, realizat de Anja 
Wells de la SOLWODI Deutschland e.V. 

În cele din urmă, punerea la dispoziția experților din domeniul justiției penale de cunoștințe 
avizate în materie de traumă reprezintă un pas important în construirea sistemelor de justiție penală 
centrate pe victimă și informate asupra traumei. Training-ul în materie de traumă ar trebui să ofere 
profesioniștilor abilități practice în abordarea victimelor traumatizate. Capitolul 6, realizat de Inka 
Lilja de la HEUNI, prezintă un model de curriculum pentru training cu elemente de bază pentru 
organizarea unui training de o zi sau două despre traumă, destinat profesioniștilor din justiția 
penală. 

Sperăm că factorii de decizie politică și profesioniștii din domeniul justiției penale pot folosi 
acest plan de acțiune ca sursă de inspirație și exemple practice care le va permite să utilizeze 
instrumente pentru dezvoltarea unor sisteme de justiție penală mult mai centrate pe victimă și 
informate în materie de traumă. 
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1. Reformarea legislației pentru asigurarea unei abordări centrate pe 

victimă și informate în materie de traume 
 

 

Legislația din diferite țări referitoare la victimele infracțiunilor prezintă abordări diferite în 
ceea ce privește drepturile victimelor și le susține într-o măsură diferită. Directiva privind drepturile 
victimelor din 2012 și Liniile directoare pentru implementarea acesteia de către Departamentul de 
Justiție al Comisiei Europene2 oferă o anumită libertate țărilor în transpunerea și implementarea 
instrumentului prin măsuri legislative și nelegislative. Acest lucru, coroborat cu particularitățile 
sistemelor de justiție penală din diferitele state membre, are ca rezultat un mediu legislativ național 
fragmentat, în care inclusiv Raportul de punere în aplicare a directivei din 2020, care poate fi 
considerat ca având un caracter destul de general, identifică deficiențe considerabile. O serie de 
proceduri privind încălcarea dreptului comunitar, inclusiv împotriva Germaniei,3 Bulgariei și  
Finlandei,4 au fost lansate la date diferite, ceea ce indică determinarea instituțiilor UE de a 
îmbunătăți transpunerea și implementarea în statele membre. Cu toate acestea, încă este nevoie 
de mai multă voință politică pentru o implementare practică, adecvată, care să depășească 
conformitatea formală.   

Raportul de implementare din 20205 a prezentat o serie de deficiențe în ceea ce privește 
modul în care diferite state membre definesc „victimele”, dar și cu privire la dreptul victimelor la 
sprijin și protecție, în special în cazul familiilor victimelor decedate. În ceea ce privește accesul la 
informații, s-au depistat puncte slabe în sprijinul activ oferit victimelor, în comunicarea informațiilor 
într-o limbă accesibilă și adaptată la caracteristicile lor individuale, precum și în furnizarea de 
informații de la primul contact al victimei cu o autoritate competentă, în legătură cu desfășurarea 
procedurilor penale și măsurile de protecție în cazul în care autorul infracțiunii este eliberat sau se 
sustrage de la proceduri. De asemenea, transpunerea dreptului la traducere și interpretariat, 
inerent legată de statutul victimelor străine este văzută ca fiind extrem de problematică. Drepturile 
procedurale sunt considerate relativ bine transpuse, posibil din cauza rolurilor diferite pe care 
victimele le au în sistemele naționale. Cu toate acestea, în ceea ce privește accesul la servicii 
generale și specializate, se remarcă faptul că multe state membre limitează accesul la astfel de 
servicii victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane. Măsurile de protecție nu par a fi 
disponibile pentru toate victimele și/sau nu includ măsuri împotriva suferințelor emoționale sau 
                                                           
2 European Commission, DG Justice (2013), DG Justice Guidance Document related to the transposition and implemen-
tation of Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum 
standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 
2001/220/JHA, Brussels: European Commission  
3 European Commission (2019), July infringements package: key decisions, https://ec.europa.eu/commis-
sion/presscorner/detail/en/inf_19_4251   
4 European Commission (2020), Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the imple-
mentation of Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing 
minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Deci-
sion 2001/220/JHA,  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-188-F1-EN-MAIN-PART-
1.PDF   
5 European Commission (2020) Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the imple-
mentation of Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing 
minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Deci-
sion 2001/220/JHA, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-188-F1-EN-MAIN-PART-
1.PDF  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_19_4251
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_19_4251
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-188-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-188-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-188-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-188-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF


 
 

pagina 10 
 

mentale. De asemenea, măsura în care sunt disponibile săli de așteptare separate pentru victime și 
autorul infracțiunii este considerată problematică. Punctele slabe sunt observate în prevenirea 
retraumatizării (denumită și victimizare secundară),6 în ceea ce privește simplificarea examinărilor 
medicale și a interviurilor cu victimele. În mai multe state membre, evaluarea individuală a nevoilor 
specifice lipsește în totalitate sau dispozițiile relevante au fost transpuse doar parțial.7 

Pe baza acelor deficiențe constatate și care trenează de multă vreme în ceea ce privește 
transpunerea și implementarea Directivei privind drepturile victimelor din 2012, s-ar putea 
concluziona că statele membre încă trebuie să facă o serie de modificări în legislațiile lor, dar și 
ajustări practice în proceduri pentru a satisface în mod adecvat nevoile victimelor, pentru 
menținerea integrității acestora și evitarea retraumatizării. Pentru îndeplinirea completă a acestor 
obiective, statele membre ar trebui să evite o abordare fragmentară și să acorde atenție protecției 
și sprijinirii victimelor într-un mod holistic, așa cum recomandă o serie de standarde UE și 
internaționale. Un astfel de efort poate necesita un timp mai îndelungat și poate implica o 
capacitate sporită, dar ar garanta un răspuns mult mai adecvat la diferitele nevoi ale victimelor. O 
reformă holistică a legislației și a practicii ar trebui să înceapă cu un plan care să identifice 
principalele domenii legislative și practice care necesită modificări, modificările efective care 
trebuie întreprinse, precum și indicatorii de cuantificare a succesului de către statele membre. 
Pentru a da o coerență generală strategiei de reformă, modificările ar trebui să acopere atât 
normele procedurale penale actuale, cât și domeniile din afara procedurilor penale, dar conexate 
aceastora. Următorul pas îl reprezintă un model-cadru al modului în care statele membre ar trebui 
să abordeze reforma legislativă și procedurile pentru sprijinirea și protejarea victimelor împotriva 
daunelor ulterioare procesului penal. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 S-a făcut o distincție în literatură între „victimele primare” (victimele directe ale unei infracțiuni) și „victimele 
secundare” (cele care sunt traumatizate, de exemplu, ca urmare a statutului de martor la o infracțiune, sau pe motiv că 
o persoană apropiată acestora a fost victima principală a unei infracțiuni). Așadar, termenii „victimizare primară” și 
„victimizare secundară” sunt termeni derivați.  
Cu toate acestea, în victimologie termenul de „victimizare secundară” este utilizat pe scară largă pentru a se referi la 
situațiile în care victima este supusă unor prejudicii suplimentare, de exemplu ca urmare a tratamentului insensibil din 
partea organelor de poliție, procurori sau funcționari ai sistemului judiciar. Termenul este utilizat în acest mod, de 
exemplu, în raportul pe anul 2020 al Comisiei Europene referitor la punerea în aplicare a Directivei privind drepturile 
victimelor. 
Pentru a evita orice confuzie, în prezentul Plan de acțiune se utilizează termenul „retraumatizare” pentru a se face 
referire la această din urmă situație, în care victima este supusă unui prejudiciu suplimentar ca urmare a „blamării 
victimei” și a unui comportament insensibil, ca de exemplu din partea autorităților de justiție penală și/sau a furnizorilor 
de servicii sociale. 
7 European Commission (2020), Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the imple-
mentation of Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing 
minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 
2001/220/JHA, Brussels, 11.5.2020 COM(2020) 188 final. 
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Reglementarea situației victimelor la nivel conceptual 
 

În primul rând, pentru menținerea integrității fizice și psihologice a victimelor și evitarea 
retraumatizării acestora, statele membre ar trebui să reglementeze situația victimelor la nivel 
conceptual, de principiu. Ca unul dintre elemente, aceștia ar trebui să ia în considerare prevederile 
lor anti-discriminare pentru a se asigura că interdicția discriminării acoperă toate formele actuale 
și caracteristicile protejate conform dreptului internațional, inclusiv Articolul 21 din Carta 
drepturilor fundamentale a UE. Nerespectarea caracteristicilor precum orientarea sexuală și 
identitatea de gen sau statutul de reședință constituie „o ușă deschisă” către toate tipurile de acte 
discriminatorii, acte de violență la care legea penală nu ar fi suficient și imediat sensibilă, precum și 
retraumatizarea din partea instituțiilor care vin în contact cu victimele în cadrul procedurilor penale. 
Autorii infracțiunilor și instituțiile, deopotrivă, nu ar avea o percepție  adecvată în ceea ce privește 
dimensiunea actelor discriminatorii pe care le comit (din neatenție), iar mecanismele de control și 
sancționare nu ar putea răspunde în timp util. De asemenea, organismele de promovare a egalității 
ar trebui sprijinite, concomitent cu stabilirea unei cooperări cu ONG-urile pentru drepturile omului 
pentru a se asigura că toate tipurile de atitudini discriminatorii sunt identificate și abordate în mod 
corespunzător prin activități preventive, precum și prin sancțiuni penale și administrative. 

În general, ar trebui acordată o atenție specială consolidării drepturilor fundamentale ale 
victimelor, inclusiv în legătură cu interacțiunea acestora cu sistemul de justiție penală. Acestora ar 
trebui să li se asigure toate garanțiile și căile de atac în vederea protejării drepturilor, inclusiv prin 
plângeri adresate mecanismelor pentru drepturile omului (cum ar fi Comitetul pentru eliminarea 
discriminării împotriva femeilor și Curtea Europeană a Drepturilor Omului), precum și printr-o 
atitudine de solidaritate din partea autorităților, prin păstrarea demnității acestora. Sistemul de 
control judiciar din cadrul procedurii penale ar trebui revizuit pentru a permite accesul maxim al 
cetățenilor la instanțe, fără a suprasolicita în același timp sistemul judiciar. 

Importanța protejării demnității victimelor în tratamentul acestora ar trebui să se regăsească 
în mod clar printre principiile de lucru ale autorităților de procedură, atât în legislația privind 
procedura penală, cât și în legislația de bază privind activitatea acestor autorități. În afară de a fi 
stipulată ca principiu, aceasta ar trebui reflectată în mod expres în toate etapele procedurii penale 
și în toate acțiunile autorităților, deoarece uneori este dificil pentru profesioniști să evalueze ce ar 
însemna protejarea demnității victimelor într-un context, de exemplu, în fiecare etapă de 
investigație. În niciun caz, aceasta nu ar trebui să se regăsească doar în codul de etică al diferitelor 
profesii, deoarece natura obligatorie a acestor coduri în cadrul procedurilor penale poate fi 
discutabilă. 

Un alt principiu care trebuie reafirmat atât la nivel general, cât și la nivel particular, este 
importanța luării în considerare a perspectivei de gen în toate aspectele procedurii penale, dar și 
în alte proceduri administrative și civile de sprijin. Acest lucru ar trebui să recurgă din legislația 
privind egalitatea de gen și ar trebui, de asemenea, să fie bine înrădăcinat în principiile de bază ale 
procesului penal. Din nou, se recomandă îndrumări exprese atât autorităților, cât și în legislație și în 
manualele nelegislative. Luarea în considerare a perspectivei de gen este legată, dar diferă în mod 
distinct de protejarea demnității victimelor. Pentru a veni cu cel mai exemplu frecvent, femeile și 
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fetele sunt supra-reprezentate în rândul victimelor violenței de gen și ale traficului de persoane8. 
Prin urmare, acestea se află într-un pericol extrem de retraumatizare din partea instituțiilor. 

Alte principii privind situația victimelor la nivel conceptual au legătură cu politicile holistice și 
coordonarea dintre justiția penală și sistemele de sprijin. Victimelor ar trebui să li se ofere garanții 
procedurale pentru consolidarea protecției drepturilor și intereselor lor pe parcursul anchetei și al 
procesului. De cele mai multe ori, mărturia victimei este singura modalitate prin care se stabilește 
răspunderea penală a presupusului autor al infracțiunii. În multe cazuri, prejudiciul suferit de victime 
nu poate fi remediat doar prin compensații din partea statului și despăgubiri din partea 
făptuitorului. Consolidarea garanțiilor în cadrul procedurilor penale ar asigura egalitatea victimelor 
și a suspecților/acuzaților în fața legii. De asemenea, victimele ar trebui să aibă dreptul expres de a 
fi protejate împotriva contactului cu autorii infracțiunilor atunci când se află la secția de poliție sau 
în incinta instanței. Acest drept ar trebui să se reflecte în actele statutare privind aplicarea legii, 
urmărirea penală și sistemul judiciar, deoarece constrângerile financiare bugetare permit ca, de cele 
mai multe ori, victimele să împartă aceleași camere și coridoare cu autorii infracțiunilor atunci când 
așteaptă audierea cazurilor.9  

 

Reglementarea privind participarea victimelor în procedurile penale 
 

În al doilea rând, la nivel particular, statele membre ar trebui să adopte un regulament 
general privind participarea victimelor la procedurile penale și sprijinirea acestora. Se recomandă 
o metodă de codificare - un document distinct ar trebui (în continuare) elaborat în scopul 
reglementării ambelor domenii, sau dispozițiile în cauză ar trebui să se constituie cel puțin într-o 
secțiune separată, specifică și extinsă a legii privind procedurile penale, pentru a asigura respectarea 
acestora de către personalul organelor de aplicare a legii, procurori și justiție. Pentru păstrarea 
integrității fizice și psihice a victimelor, este extrem de important să reglementăm cele două domenii 
împreună deoarece, conform standardelor UE și internaționale de vârf (precum Directiva privind 
drepturile victimelor din 2012 și Principiile de bază ale justiției pentru victimele infracțiunilor și ale 
abuzului de putere (1985), sprijinul de înaltă calitate oferit victimelor este vital pentru o participare 
deplină a acestora în cadrul procedurilor, iar orice diviziune (artificială) ar conduce la o abordare 
fragmentată, în contrast cu prevederile standardelor. Victimele sunt adesea singurii „gardieni” ai 
unui proces penal reușit, iar justiția penală ar trebui să funcționeze într-un mod care este inerent 
legat de infrastructura de sprijin din statul membru în cauză. 

O astfel de codificare poate include, de asemenea, dispoziții privind despăgubirea de către 
stat a victimelor. Cu toate acestea, considerațiile financiare și bugetare au determinat, în general, 
statele membre, ca de exemplu, să limiteze numărul și tipurile de infracțiuni pentru care victimele 
pot fi despăgubite, iar aceste limitări sunt adesea în contradicție cu celelalte obligații ale acestora 
față de victime. În orice caz, un document comun codificat ar trebui să reafirme dreptul la  
compensații financiare (în avans) din partea statului, acoperind inclusiv cheltuielile urgente 
suportate de victime ca parte a procesului de reabilitare a acestora. 

                                                           
8 Printre altele, a se vedea concluziile UNODC, de exemplu, UNODC (2020) Global Report on Trafficking in Persons 
2020, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf   
9 A se vedea, de exemplu, FRA (2019) Proceedings that do justice for victims of violent crime, Part II, https://fra.eu-
ropa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-justice-for-victims-of-violent-crime-part-2-proceedings_en.pdf 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-justice-for-victims-of-violent-crime-part-2-proceedings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-justice-for-victims-of-violent-crime-part-2-proceedings_en.pdf


 
 

pagina 13 
 

În ceea ce privește întrebarea dacă reglementările ar trebui să acopere toate victimele sau 
doar grupuri specifice (cum ar fi victimele violenței de gen, traficului de persoane, terorismului, 
infracțiunilor săvârșite din ură), comunității generale a persoanelor victimizate ar trebui să li se 
acorde un cadru extins de drepturi, dar codificarea ar trebui să includă și drepturi care decurg din 
reglementarea unor grupuri specifice, cum ar fi drepturile care iau în considerare dimensiunea 
egalității de gen (cum este cazul victimelor violenței de gen) și perioadele de reflecție (cum este 
cazul victimelor traficului de persoane). Aceste acte separate ar trebui să reglementeze doar 
paticularitățile tehnice, procedurale și de infrastructură cu privire la îngrijirea grupurilor distincte de 
victime, cum ar fi specificul adăposturilor, sprijinul acordat în funcție de gen și sprijinul orientat spre 
familie.  

În special, codificarea regulamentului privind victimele ar trebui să stabilească cadrul principal 
al obligațiilor diferitelor autorități față de acestea, dreptul la referirea către servicii adecvate, un 
mecanism de coordonare și baza asistenței și protecției centrale și locale a autorităților. Totuși, 
particularitățile acestora pot fi reglementat în acte distincte. 

 

Prevederi referitoare la problemele specifice ale victimelor 
 

În al treilea rând, Statele membre ar trebui să adopte dispoziții specializate cu privire la 
aspectele specifice ale păstrării integrității victimelor. Un act codificat privind drepturile procedurale 
generale ale victimelor nu poate reglementa pe deplin aceste probleme. Legislația privind asistența 
medicală de urgență și asistența medicală în ansamblu, sprijinul social și serviciile sociale, educația 
preșcolară și școlară etc. ar trebui adoptate pentru a reglementa obligațiile autorităților respective 
de identificare a victimele, de a realiza o evaluare inițială a necesităților și riscurilor și de referire a 
victimele infracțiunilor către autoritățile și serviciile corespunzătoare. Reglementarea obligațiilor 
respectivelor părți interesate care se află în afara sistemului de justiție penală este de o importanță 
cheie, deoarece legătura lor cu situația victimelor nu este întotdeauna clară sau considerată 
obligatorie de către reprezentanții lor. În consecință, întârzierile și greșelile din partea lor ar putea 
încetini sau împiedica în mod fatal identificarea victimelor și procedurile penale împotriva autorilor 
infracțiunilor, putând conduce la prejudicii materiale și morale ireparabile pentru victime. De 
asemenea, relația dintre secretul profesional și opțiunea instituțiilor privind raportarea infracțiuni 
ar trebui să fie reglementate într-un mod adecvat. 

Referirea și mecanismul de reglementare a referirii între instituții și organizații ar trebui să  
facă obiectul unor reglementări specifice. Astfel de norme ar trebui să ia în considerare marea 
varietate a modurilor de referire, care să țină cont atât de particularitățile geografice (la nivel 
național și transnațional), cât și de particularitățile persoanelor și serviciilor. Ca de exemplu, 
referirea se poate face atât de la autoritățile de justiție penală către furnizorii de servicii, cât și 
invers, dacă furnizorii de servicii au efectuat mai întâi o identificare informală și trebuie să 
direcționeze victimele către autoritățile competente în vederea inițierii procedurilor penale. Pe baza 
experienței cu mecanismele de referire bine cunoscute de victimele traficului de persoane,10 astfel 
de mecanisme generale ar trebui să cuprindă proceduri operative standard detaliate în domeniul 
sănătății, social și educațional, dar și cu privire la modalitățile de asistență în cazuri de urgență, criză 

                                                           
10 A se vedea, de exemplu, OSCE/ODIHR (2004), National Referral Mechanisms, Joining Efforts to Protect the Rights of 
Trafficked Persons A Practical Handbook, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joining_ef-
forts_to_protect_the_rights_1.pdf  
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sau pe termen îndelungat. Etapele principale ar trebui să acopere identificarea, intervenția în caz de 
criză, tratamentul și reintegrarea victimelor. 

În cele din urmă, infrastructura instituțională pentru sprijinirea și protejarea victimelor ar 
trebui să facă obiectul unor reglementări specifice. Se recomandă ca acest lucru să fie concentrat 
într-o autoritate specifică - un serviciu dedicat victimelor, cum ar fi, de exemplu, în Suedia și în alte 
state membre. Gestionarea strategică a acesteia ar trebui să fie încredințată unui mecanism 
interinstituțional care să se coordoneze cu toate părțile interesate care lucrează cu victimele din 
sistemul de justiție penală sau furnizarea de servicii, cum ar fi autoritățile de aplicare a legii, 
autoritățile judiciare, procurorii și autoritățile de sănătate și asistență socială. La nivel operativ, un 
serviciu dedicat victimelor ar trebui să aibă propriul său management și administrare, pe lângă 
experți detașați din alte administrații, precum și unități locale din toate centrele administrative 
majore. Mai mult, ar putea fi necesară o structură cu un grad mai mare de complexitate în statele 
cu structură federală (cum ar fi în Germania). Unitățile centrale și locale ar trebui să coordoneze 
activitățile și finanțarea sprijinului pentru victime din partea furnizorilor de servicii, precum și cele 
mai complexe cazuri penale individuale care implică victime și care necesită cel mai înalt nivel de 
cooperare între instituțiile în cauză. 

Nu în ultimul rând, ar trebui adoptată o legislație primară și secundară detaliată cu privire la 
formarea inițială și continuă pentru toți profesioniștii în cauză cu privire la drepturile și sprijinul 
victimelor – organele de aplicare a legii, procurorii, autoritățile judiciare și profesioniștii din 
domeniul medical, social și educațional. Acest lucru nu doar sporește gradul de conștientizare a 
actorilor implicați, ci contribuie inclusiv la schimbarea punctelor de vedere și a atitudinii față de 
victime, la minimizarea retraumatizării și îmbunătățirea semnificativă a calității sprijinului pe care îl 
oferă. Această formare ar trebui să includă specificul cooperării multidisciplinare și multi-
instituționale, o abordare a victimelor informată cu privire la traume, precum și lucrul într-un mediu 
multicultural. Formarea ar trebui oferită atât prin cursuri și module specializate, cât și ca parte a 
unor programe mai generale privind protecția împotriva discriminării și protecția drepturilor omului 
(pentru un model de curriculum de formare ca exemplu de training, a se vedea Capitolul 6 al acestui 
Plan de acțiune). Formarea cu privire la drepturile victimelor ar trebui să fie egală ca volum și 
detaliere cu cea de formare cu privire la drepturile persoanelor acuzate și suspectate, deoarece 
impactul procedurilor penale asupra sferei personale a ambelor grupuri este semnificativ. 

De asemenea, ar trebui să se prevadă reglementări detaliate despre colectarea statisticilor 
privind victimizarea conform criteriilor unificate între diferitele autorități - de exemplu, tipurile de 
infracțiuni în conformitate cu Codul penal, genul, vârsta și vulnerabilitățile victimei și relația acesteia 
cu presupusul infractor. De asemenea, ar trebui dezvoltat un set distinct de indicatori cu privire la 
calitatea serviciilor și asistenței juridice acordate. Acești indicatori despre victime ar trebui să facă 
parte din sistemele de informații mai generale privind justiția penală și combaterea criminalității, 
pentru a facilita dezvoltarea unor politici îmbunătățite privind prevenirea și răspunsul la 
infracționalitate. 
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Concluzii 
 

Reformele legislative cheie care trebuie întreprinse pentru a asigura o abordare a victimelor  
centrată pe drepturile omului și informată cu privire la traume sunt descrise în tabelul de mai jos. 

Ce? Unde? Cum? 

Reglementarea 
situației victimelor la 

nivel conceptual 

Legislația anti-discriminare, 
reglementarea organismelor 
de promovare a egalității 

Furnizați o listă cuprinzătoare a 
motivelor de discriminare pentru a 
asigura suficientă atenție din partea 
organismelor de promovare a 
egalității și a sistemului de justiție 
penală. 

Constituții/Legi 
fundamentale, legislație 
procesuală penală 

Consolidarea drepturilor 
fundamentale pentru toți 
participanții la procedura penală, de 
exemplu, inculpați și victime, 
deopotrivă 

Legislația procesuală penală Asigurarea tratamentului 
victimelor, protejarea demnității 
acestora în toate fazele și etapele 
procedurale 

Legislația privind egalitatea 
de gen, legislația procesuală 
penală 

Luați în considerare aspectul de gen 
al tratamentului victimelor în toate 
etapele și pașii procedurali 

Legislația procesuală penală, 
acte normative privind 
organismele de sprijinire a 
victimelor 

Politici holistice, coordonare între 
justiția penală și sisteme de sprijin 

Reglementarea 
generală a participării 

victimelor la 
procedurile penale 

Legislația procesuală penală 
sau un act separat 

Reglementare cuprinzătoare și 
codificată privind participarea 
victimelor la procedurile penale și 
sprijinul acestora, inclusiv dreptul 
acestora la despăgubire 

Legislația procesuală penală Set cuprinzător de drepturi pentru 
toate victimele infracțiunilor, 
inclusiv drepturi pentru grupurile 
specifice (perioadă de reflecție, 
aspecte legate de gen) 

Reglementarea 
problemelor specifice 
referitoare la situația 

victimelor 

Reglementarea statutară a 
asistenței medicale, 
asistenței sociale, educației, 
etc. 

Obligațiile specifice ale diferitelor 
autorități față de victime 

Act/Regulament specific Referirea și mecanismele de referire 
a victimelor  

Act/Regulament specific Infrastructura instituțională pentru 
sprijinirea victimelor, atât la nivel 
național, cât și local 
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Acte statutare ale poliției, 
parchetului, justiției, 
asistenților medicali și sociali, 
etc. 

Educație și formare inițială, precum 
și formare continuă despre 
drepturile victimelor 

Acte statutare ale poliției, 
parchetului, justiției, altor 
autorități, institutelor 
statistice, legislație 
procesuală penală 

Colectarea statisticilor conform 
criteriilor unificate 
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2. Cooperare și recomandări multidisciplinare 
 

 

 

Serviciile de sprijin destinate victimelor infracțiunilor sunt esențiale pentru menținerea 
drepturilor victimelor, în special a dreptului de acces la sistemul de justiție, așa cum este prevăzut 
de Directiva drepturilor victimelor (2012/29/UE), care obligă statele membre ale UE să se asigure că 
„victimele au acces, în concordanță cu necesitățile lor, la servicii confidențiale de sprijinire a 
victimelor, în mod gratuit, care acționează în interesul victimelor înainte, în timpul și pentru o durată 
adecvată după încetarea procedurilor penale”. (Articolul 8) 

Serviciile de asistență pentru victime pot fi furnizate de agenți publici sau privați, dar aceștia 
ar trebui să facă parte dintr-o structură integrată și generală, cu stabilirea unui sistem de referire 
clar și bine definit. Acest sistem de referire necesită cooperarea și coordonarea unui spectru larg de 
părți interesate: pe de o parte, agențiile de aplicare a legii, procurori, avocați, grefieri și judecători 
și, pe de altă parte, furnizorii de servicii, începând cu cei din domeniul sănătății (inclusiv sprijin 
emoțional și psihologic), asistență juridică, centre de cazare și adăposturi, până la sprijin socio-
economic. 

Structura cuprinzătoare existentă este destinată în primul rând victimelor traficului de ființe 
umane sau violenței bazate pe gen, aceasta concretizându-se în protocoale naționale de referire 
disponibile în multe state membre. Cu toate acestea, anumite grupuri de victime au rămas 
neprotejate, întâmpinând așadar mari dificultăți în accesarea nu doar a serviciilor de sprijin, ci și a 
întregului sistem de justiție. Acest fapt este evidențiat în Strategia UE privind drepturile victimelor 
(2020-2025)11 care menționează în mod specific cazul migranților ilegali (care de obicei nu 
raportează infracțiunea la poliție din teama de a nu fi deportați în țara de origine) și victimele 
infracțiunilor comise în detenție, ca grupuri de victime care se află într-o situație deosebită de 
vulnerabilitate. Astfel, un mecanism adecvat de referire ar trebui să permită o strategie incluzivă 
care să răspundă tuturor victimelor, indiferent de circumstanțele sau antecedentele acestora. În 
acest context, strategia propune:  

“O asistență specifică și integrată acordată victimelor celor mai vulnerabile, care să 
îmbrățișeze o abordare holistică, multiinstituțională, necesită o strânsă cooperare între 
autorități, organizațiile relevante și comunitățile etnice, religioase și alte comunități 
minoritare. În cadrul prezentei strategii, Comisia va acorda o atenție deosebită promovării 
unor astfel de sinergii. Cu toate acestea, responsabilitatea principală le revine statelor 
membre, care ar trebui să instituie structurile relevante și să faciliteze sinergiile necesare dintre 
autorități și societatea civilă. Alte părți interesate sunt invitate, de asemenea, să își consolideze 
activitățile de sprijinire și protecție a victimelor celor mai vulnerabile”.  

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) a publicat în 2015 un raport 
de cercetare privind serviciile de sprijin pentru victimele infracțiunilor din întreaga Uniune 

                                                           
11 La 24 iunie 2020, Comisia Europeană a adoptat prima sa Strategie UE privind drepturile victimelor (2020-2025). 
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Europeană (UE),12 subliniind câteva constatări interesante privind mecanismele de cooperare și 
sesizare:  

“ Statele membre UE trebuie să se asigure că evaluările individuale se realizează la momentul 
primului contact cu victima, de obicei poliția sau o organizație de sprijinire a victimelor. 
Victimele trebuie să fie direcționate în timp util către servicii specializate de asistență, capabile 
să le asigure ajutorul și sprijinul de care au nevoie”  

Este important să subliniem necesitatea expertizei și specializării în serviciile de asistență 
atunci când victimele iau contact cu  sistemul de justiție. Acest lucru ar permite o evaluare optimă 
și individuală de la bun început, care să minimizeze trauma și să dea coerență întregului proces de 
asistență. 

“Spijinirea victimelor trebuie să se rezlizeze într-o manieră care să permită victimelor, pe cât 
posibil, să beneficieze de o relație de încredere. Sistemul de asistență ar trebui să evite 
transferarea victimei de la un furnizor de asistență la altul, dacă acest lucru nu este necesar. 
În acest sens, este important ca victimele să poată fi însoțite în timpul procedurilor judiciare 
de aceeași persoană care le oferă spijin atât înainte, cât și după faza procesului, conform 
prevederilor Articolului 20 litera (c) din Directiva privind victimele”. 

Se recomandă ferm ca serviciile de asistență pentru victime să fie coordonate astfel încât 
furnizorii de servicii publici și privați să contribuie la stabilirea celui mai bun itinerar individual pentru 
fiecare victimă folosind resursele de asistență. Această abordare de supraveghere continuă poate 
funcționa doar printr-o strategie de finanțare corespunzătoare, care să fie monitorizată de 
instanțele guvernamentale. 

„FRA subliniază responsabilitatea statelor membre ale UE de a dezvolta o rețea cuprinzătoare 
de servicii de sprijinire a victimelor și de a monitoriza performanța serviciilor de asistență, 
asigurându-se că acestea sunt conforme cu standardele desemnate și că respectă, în același 
timp, independența societății civile. Aceste standarde ar putea forma o bază pe care să se 
exploreze cri- terii suplimentare, care ar putea fi dezvoltate la nivel național, regional și 
european, după caz. Un sistem de control al calității serviciilor de sprijinire a victimelor s-ar 
putea inspira și din sistemul de evaluare inter pares utilizat la nivel global de către instituțiile 
naționale pentru drepturile omului (un sistem de autoacreditare, în cadrul așa-numitelor 
Principii de la Paris). În acest scop și luând în considerare aceste exemple, statele membre ar 
putea avea în vedere stabilirea unui sistem de acreditare pentru serviciile de sprijinire 
a victimelor”. 

Pentru monitorizarea eficacității și impactului asupra experienței victimelor, trebuie subliniată 
importanța obținerii de informații relevante de la toate agențiile și organizațiile care participă la 

                                                           
12 Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims. FRA 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf 

 Studiile de țară (2016) sunt disponibile la: https://fra.europa.eu/en/country-data/2016/country-studies-project-

victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims 

 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf
https://fra.europa.eu/en/country-data/2016/country-studies-project-victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims
https://fra.europa.eu/en/country-data/2016/country-studies-project-victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims
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sistemul de asistență. Ascultarea activă și corectarea abaterilor nocive ar trebui să facă parte din 
controlul calității serviciilor de asistență asigurate victimelor. 

Problemele cheie ale mecanismului de referire 
 

a) Informații despre drepturi și disponibilitatea serviciilor de asistență 

Prima acțiune necesară pentru victimele care beneficiază de asistență juridică și alte tipuri de 
servicii de sprijin în primele faze ale procedurii penale este aceea de a oferi victimelor informații 
suficiente și de calitate cu privire la serviciile disponibile (a se vedea Capitolul 3). Furnizarea de 
informații va asigura victimelor acces egal la serviciile de asistență în cel mai scurt timp de la 
săvârșirea infracțiunii. Aceste informații ar trebui furnizate de prima instituție sau persoană care 
vine în contact cu victima, de obicei un ofițer de poliție. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, 
informațiile furnizate obligatoriu în această etapă nu sunt suficient de utile: limbajul utilizat poate 
fi prea tehnic; este posibil ca informațiile cu privire la serviciile de asistență disponibile să nu fie bine 
organizate, actualizate și descrise; de asemenea, este posibil să nu existe resurse suficiente pentru 
asistența și îndrumarea personală a victimei. Pentru mai multe informații despre canalele de 
comunicare informate cu privire la traume, consultați Capitolul 3. 

 

b) Evaluarea nevoilor victimei 

Al doilea pas îl reprezită o evaluare a nevoilor adaptată care să permită înțelegerea profilului 
victimei și a serviciilor necesare ca parte a sistemului de referire. În acest context, va fi important să 
aveți informații de bază, de exemplu cu privire la următoarele aspecte: 

● Natura, cauzele și amploarea infracțiunii și violenței suferite de victimă; 

● Datele personale ale victimei: gen, vârstă, condiții sociale, economice și culturale, etnie, 
relația potențială dintre victimă și infractor, etc.; 

● Rolul, capacitatea și datele înregistrate ale poliției, parchetului și instanțelor în răspunsul dat 
victimelor infracțiunilor; și 

● Disponibilitatea efectivă a serviciilor de sprijin (adăposturi, asistență juridică, sănătate, 
consiliere psihosocială, etc.) și coordonarea dintre aceste servicii. 

Odată cu evaluarea necesităților, este necesar să cădeți de acord cu victima în ceea ce privește 
referirea acesteia către cele mai adecvate servicii. Trebuie remarcat faptul că vor exista victime care 
vor avea nevoie doar de anumite servicii concrete, cum ar fi asistența juridică, în timp ce altele vor 
avea nevoie de sprijin emoțional și practic mai extins. 

Discutând cu victima despre preferințele acesteia și recomandările profesioniștilor în ceea ce 
o privește, aceasta va fi ghidată în procesul de înțelegere a mecanismelor de asistență disponibile 
pentru circumstanțele sale particulare.  

O bună practică ar fi un formular de consimțământ informat, întrucât acesta contribuie la 
asigurarea participării victimei la propriul proces. Această procedură ajută victimele în înțelegerea 
deplină a resurselor disponibile, cu posibilitatea dezvoltării unui itinerar ca parte a unui sistem mult 
mai centrat pe victime. 
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Pe măsură ce modelul de asigurare a serviciilor de asistență pentru victime avansează, 
gestionarea datelor apare ca un aspect critic de luat în considerare în ceeea ce privește protejarea 
vieții private, sănătatea și securitatea victimelor infracțiunilor. Acesta este în special cazul victimelor 
violenței de gen și a infracțiunilor săvârșite din ură, precum și a altor victime care trebuie să se 
asigure că numele și adresele lor rămân inaccesibile pentru infractori. 

O schemă sigură de protecție a datelor este vitală pentru a se asigura faptul că datele de 
contact, descrierea infracțiunii și informațiile personale ale victimei nu sunt divulgate unor persoane 
neautorizate, în special în cadrul unui sistem de referire în care pot fi implicați unul sau mai mulți 
furnizori de servicii. 

c) Coordonarea între furnizorii de servicii  

Promovarea comunicării generale între organele de aplicare a legii și alți furnizori de servicii 
este vitală pentru victime deoarece, în multe cazuri, ofițerii de poliție sunt primul punct de contact 
al victimei cu sistemul de justiție. 

De foarte multe ori, victimele infracțiunilor sunt asistate atât de furnizorii de servicii publice, 
cât și de furnizorii de servicii private, al căror personal nu are întotdeauna expertiza necesară. Tot 
astfel, o singură organizație nu poate răspunde tuturor nevoilor și așteptărilor diferite ale victimelor. 
Așadar, sunt șanse mult mai mari ca o coordonare și parteneriatele dintre serviciile de asistență 
pentru victime să acopere întreaga bază de sprijin centrată pe victimă. 

Crearea unui mecanism de referire care să evidențieze rolurile și responsabilitățile diferiților 
furnizori de servicii este esențială în eficientizarea procesului de asigurare a faptului că victimele nu 
vor suferi ca urmare a lacunelor existente sau a lipsei de coordonare între furnizorii de servicii din 
domeniul asistenței victimelor. Mai mult decât atât, un protocol formal și/sau un mecanism de 
coordonare va permite profesioniștilor din diferite servicii să discute în mod deschis despre cele mai 
bune opțiuni de referire pentru diferite tipuri de victime. 

Astfel, localizarea diferiților actori, precum și identificarea potențialilor parteneri și servicii 
care pot participa la sistemul de referire sunt cruciale în scopul asigurării victimelor unor itinerarii 
adecvate. Serviciile publice (naționale, regionale sau locale) și serviciile ONG-urilor corespunzătoare 
ar trebui incluse într-un astfel de mecanism de referire, dar este important să se sublinieze 
necesitatea evaluării calității și nivelului de competență al acestora și să se analizeze dacă este 
necesar ca alianțele/rețelele să-și extindă gama de sprijin disponibilă victimelor, în funcție de tipul 
de infracțiuni suferite.  

 

d) Monitorizarea victimei 

Sistemul de referire trebuie să definească în mod clar rolurile, responsabilitățile și 
îndrumările/codul de conduită privind confidențialitatea și demnitatea ce trebuie respectate de 
către toți agenții implicați în serviciile de sprijin. 

Acest proces trebuie realizat împreună cu serviciile de asistență la fața locului, trebuie 
monitorizat zilnic, reevaluat și reproiectat, dacă este necesar, în funcție de evoluția procedurilor 
legale. 

Majoritatea victimelor sunt nevoite să parcurgă singure un itinerariu complicat între diferiți 
furnizori de servicii și practicienii în drept (avocați, procurori, judecători de instrucție, psihologi, 
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asistenți sociali, personalul din adăposturi, agenți judiciari) cu pauze lungi între etape, lăsându-le cu 
un sentiment de confuzie și neputință. Acest lucru are ca rezultat o rată ridicată a abandonului 
profesional în rândul serviciilor de sprijin și, în consecință, pierderea capacității victimelor de a-și 
exercita drepturile. 

Așadar, o bună monitorizare și o asistență accesibilă victimelor, la care se adaugă controale 
de calitate și sondaje cu privire la calitatea serviciilor, care reflectă percepțiile victimelor și ale 
furnizorilor de servicii sunt vitale pentru păstrarea eficacității sistemului de referire și a serviciilor 
furnizate. 
 
 
 

Un model de mecanism de referire pas cu pas  
 

Mai jos este prezentat un model pentru o strategie de referire pas cu pas, de la momentul în 
care victima accesează sistemul de justiție, până la executarea pedepsei. A se vedea inclusiv 
pictograma de la pagina 23.  

 

1. ACCESUL LA SISTEMUL DE JUSTIȚIE ȘI ÎN ETAPA ANTERIOARĂ PROCESULUI 

În această etapă, forțele de poliție oferă de obicei asistența inițială, unde declarația victimei 
cu privire la fapte reprezintă elementul principal. Organele de poliție ar trebui să se coordoneze cu 
un Centru de Coordonare și Asistență ca prim pas în procesul de asistență a victimelor. 

Centrul, disponibil în fiecare zi a anului și 24/7 este un punct de referință necesar și un punct 
de pornire în organizarea rețelei de resurse disponibile, evitând „călătoria” obișnuită a victimelor 
prin potențialele servicii de sprijin. 

- Va include profesioniști din sectorul public și profesioniști independenți. 

- Va avea un catalog de resurse actualizat periodic.  

- Va stabili protocolul necesar de consiliere de la caz la caz, utilizând rețeaua de resurse 
specializate în funcție de caracteristicile victimei. 

Printre competențele Centrului de Coordonare se numără coordonarea diferitelor servicii de 
sprijin, facilitând amenajarea spațiilor de întâlnire pentru studiul multidisciplinar al cazurilor. 

Acțiunea Centrului ar trebui abordată în sensul realizării unui plan de acțiune pentru victime, 
pentru a obține un itinerariu personal și bine informat pentru fiecare persoană. 

 

2. MECANISMUL DE REFERIRE ȘI SPRIJIN ÎN FAZA PROCEDURII PENALE 

Această etapă include asistență pe durata procesului și pronunțării hotărârii judecătorești. 

Serviciile de asistență se concentrează pe sprijinul psihologic oferit victimei, care se confruntă 
atât cu retrăirea evenimentelor traumatice, cât și cu situația de a se afla în apropierea autorului 
infracțiunii. 
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- Victima își poate folosi dreptul de a fi însoțită în timpul procedurilor de o persoană în care 
are încredere. 

- Victimele împreună cu un avocat revizuiesc pașii următori ai procesului și rezultatul scontat. 
Este important ca serviciile de asistență psihologică să gestioneze aceste așteptări pentru a evita ca 
rezultatul final să fie perceput ca un eșec personal total. 

- Serviciile de asistență trebuie să fie disponibile victimei pentru a atenua frustrarea cauzată 
de perioadele lungi de așteptare din timpul procedurilor, astfel încât aceasta să nu ia în considerare 
renunțarea la proces. 

- Serviciile de asistență ar trebui să se asigure că toate mecanismele și garanțiile sunt puse în 
aplicare în instanță pentru păstrarea siguranței și integrității victimelor, fără a pierde din vedere 
importanța unui mediu favorabil victimelor în cadrul instanțelor. 

 

3. MECANISMUL DE REFERIRE ȘI SPRIJIN DUPĂ ÎNCHEIEREA PROCESULUI 

Această etapă include coordonarea asistenței în ceea ce privește monitorizarea 
experienței victimelor odată cu pronunțarea hotărârii instanței, pentru a facilita înțelegerea de 
către victimă a implicațiilor acesteia. 

- Este vitală existența unui sistem de comunicare corespunzător între serviciile de 
asistență (Centrul de Coordonare) și victimă. Cunoașterea cauzelor unei judecăți nefavorabile, 
dacă este cazul, și digerarea acesteia, fac parte din strategia de depășire a traumei. În caz 
contrar, există posibilitatea ca victima să se confrunte cu o retraumatizare. 

- Servicii specifice disponibile pentru asistarea victimei în furnizarea acesteia de informații 
relevante despre infractor referitoare, de exemplu, la posibila eliberarea a acestuia din 
închisoare în condiții de libertate sau condiționată, precum și alte aspecte juridice referitoare la 
regimul penitenciar al autorului infracțiunii. 

- Asistență juridică permanentă pentru monitorizarea executării hotărârii în ceea ce 
privește compensațiile financiare și alte măsuri reparatorii. Se recomandă instituirea unui 
mecanism pentru plata automată și rapidă a despăgubirilor către victime, în locul inițierii de 
proceduri separate în acest sens. 

Având în vedere că în cele mai multe situații autorii infracțiunilor dețin mijloace foarte 
limitate, ar trebui luate măsuri urgente pentru a stabili de la început un protocol corespunzător 
de măsuri de precauție. Acest lucru ar putea atenua problema nerezolvată legată de întârzieri și 
sumele mici de bani drept compensație, situație care intensifică retraumatizarea ulterioară. 

  



 
 

pagina 23 
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Mecanismele transnaționale de referire din Uniunea Europeană    
 

Mobilitatea persoanelor între diferitele state membre este un fapt care, deși limitat în prezent 
de situația pandemiei, devine din ce în ce mai important. Această mobilitate se aplică și victimelor 
infracțiunilor care au nevoie de protecție și cărora trebuie să li se asigure accesul la diferite servicii 
de asistență, indiferent de statul membru al UE în care se află. 

În mai 2020, Victim Support Europe (VSE) a lansat un mecanism de referire în mai multe țări 
destinat sprijinirii victimelor transfrontaliere. Mecanismul este o platformă web ce permite 
organizațiilor societății civile din întreaga lume să direcționeze victimele în siguranță către un 
serviciu de asistență pentru victime dintr-un alt stat, în cazuri transfrontaliere.13 

Au fost stabilite mai multe mecanisme transnaționale de referire axate pe victimele traficului 
de persoane, datorită gradului crescut de mobilitate și transfer al acestui tip de victime între statele 
membre ale UE, de exemplu, din România în Spania și invers. Mai multe platforme specializate și 
ONG-uri și-au unit eforturile în scopul îmbunătățirii informațiilor și sprijinului reciproc în acordarea 
de asistență acestor victime. Printre principalele probleme se numără revenirea victimelor în țările 
lor de origine și modalitatea de prevenire a întoarcerii acestora la rețelele de traficanți. În acest 
context, coordonarea între operatorii legali și serviciile de asistență este esențială. 

Deși este adevărat faptul că astfel de mecanisme transnaționale de referire au fost dezvoltate 
în domeniul traficului de persoane, există și alte categorii de victime care rămân neprotejate în lipsa 
unor mecanisme adecvate de referire. Un exemplu în acest sens sunt victimele violenței bazate pe 
gen, migranții ilegali și victimele infracțiunilor săvârșite din ură. În special minorii străini neînsoțiți 
care traversează Europa, de exemplu, din Spania în Germania sau Suedia, rămân complet 
neprotejați până la destinația finală. Serviciile de asistență cu greu fac față în ceea ce privește 
monitorizarea căilor de migrație, atenția pe care aceștia o primesc, traumele pe care le suferă și 
identificarea drepturilor care le-au fost încălcate. 

Un mecanism transnațional de referire ar trebui să aibă la bază un ghid care să cuprindă toate 
instrumentele relevante și listele de verificare tehnice necesare pentru stabilirea și gestionarea unui 
mecanism cuprinzător de referire în scopul sprijinirii victimelor infracțiunilor, în special femeile, 
fetele tinere și băieții supraviețuitori ai violenței de gen, minorii străini neînsoțiți, victimele 
infracțiunilor săvârșite din ură, etc. Este nevoie urgentă ca  dreptul acestor victime la protecție 
internațională să fie recunoscut, indiferent de statul membru în care acestea se află. Acest 
mecanism transnațional de referire ar trebui reglementat de UE și pus în aplicare de către statele 
membre. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 https://victimsupport.eu/news/victim-support-europe-launches-a-cross-national-referral-system-to-harmonise-
responses-to-cross-border-victimization/ 

https://victimsupport.eu/news/victim-support-europe-launches-a-cross-national-referral-system-to-harmonise-responses-to-cross-border-victimization/
https://victimsupport.eu/news/victim-support-europe-launches-a-cross-national-referral-system-to-harmonise-responses-to-cross-border-victimization/
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Concluzii 
 

Este posibil ca o parte din instrumentele sugerate să fie disponibile în prezent în unele state 
membre, pe când în alte state lipsesc. Autoritățile publice și operatorii responsabili din sistemul de 
justiție ar trebui să asigure următoarele: 

1. Un Centru de Asistență pentru Victime (CAV) ca punct central de referire ce poate fi utilizat de 
polițiști, procurori, apărători publici, judecători de serviciu, unități de primiri urgențe și alte 
puncte de contact destinate victimelor, pentru coordonarea tuturor tipurilor de servicii de 
sprijinire a victimelor (publice și private) și referirea victimelor. Acest punct de referire va asigura 
victimelor diferite opțiuni în accesarea sistemelor de justiție, contribuind la consolidarea 
încrederii și la minimizarea reticenței acestora de a se prezenta la poliție. CAV va oferi poliției 
un prim punct de referință cuprinzător pentru victime. De asemenea, se va asigura faptul că 
evaluarea individuală a victimei se realizează la primul punct de contact, fie de către poliție, fie 
de către CAV.  

2. O bază de date comună, cu consimțământul și participarea victimelor, confidențială și conectată 
cu alte baze de date oficiale, ajutând profesioniștii din serviciile de asistență să împărtășească 
informații și să se coordoneze, asigurând faptul că victima se poate baza pe un profil personal 
ce include stabilirea unui itinerariu, cu evitarea posibilelor pierderi de informații cu privire la caz  
în momentul în care se trece de la o etapă la alta. 

3. Un sistem de acreditare pentru serviciile de asistență, cu criterii definite de autoritățile publice 
și participarea organizațiilor de sprijinire a victimelor (resurse private/publice și victime) în 
vederea asigurării calității serviciilor destinate victimelor. 

4. Un sistem de calitate pentru monitorizarea permanentă a performanțelor și aptitudinilor 
serviciilor de asistență pentru victime, care să asigure evaluarea propriilor experiențe ale 
victimelor și verificarea periodică privind respectarea de către serviciile de asistență a 
standardelor și criteriilor stabilite. 

5. Servicii de sprijin specifice pentru victime care să fie disponibile 24/7. Acest lucru va preveni un 
decalaj  critic pentru victimă, de la momentul contactării poliției cu privire la infracțiune până la 
momentul primirii de asistență din partea serviciilor specializate de sprijin. 

6. Protocoale care să asigure că victimele sunt însoțite în timpul procedurile judiciare de aceeași 
persoană care le sprijină înainte și după faza procesului, conform prevederilor Articolului 20 
litera (c) din Directiva privind drepturile victimelor. 

7. Monitorizare și asistență permanentă înainte de faza procesului, pentru a minimiza riscul de 
renunțare la procedură și, prin urmare, la serviciile de asistență. 

8. Asistență juridică și psihologică de specialitate în faza ulterioară procesului, pentru a înțelege pe 
deplin rezultatul hotărârii instanței. 

9. Asistență psihologică de specialitate în momentul eliberării autorului infracțiunii și coordonarea 
serviciilor de sprijin cu serviciile de probațiune. 

10. Asigurarea serviciilor de asistență specializată pentru victime la finalul întregului proces, pentru 
a ajuta la reabilitarea socială a acestora și eliminarea stigmatizării victimei. 
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3. Asigurarea accesului la informații pentru victimele infracțiunilor 
 

 

Dreptul de acces la justiție poate fi invocat numai dacă victimele își cunosc drepturile și există 
posibilitatea asigurării de sprijin și asistență. Capitolul 2, Articolul 3 din Directiva privind drepturile 
victimelor prevede că statele membre vor lua măsurile corespunzătoare pentru a furniza informații 
și sprijin victimelor infracțiunilor. Cu toate acestea, simpla furnizarea de informații nu este 
suficientă. Victimele infracțiunilor au dreptul să înțeleagă și să fie înțelese. Informațiile trebuie 
transmise victimelor într-o manieră corespunzătoare. Pentru a putea acoperi toate tipurile de 
victime ale criminalității, ar trebui să se ia în considerare factori precum dizabilitățile și limba 
acestora. 

Dizabilitățile, barierele lingvistice sau alte particularități pot afecta capacitatea de înțelegere 
a informațiilor oferite. Abilitățile lingvistice, vârsta, maturitatea, abilitățile intelectuale și 
emoționale, nivelul de alfabetizare și eventualele deficiențe mentale sau fizice ar trebui, de 
asemenea, luate în considerare, mai ales dacă dizabilitățile în cauză sunt bariere în înțelegere și 
comunicare (Considerentul nr. 21 și următoarele din Directiva privind victimele). Din acest motiv, 
statele membre ar trebui să dezvolte și să pună la dispoziție metode eficiente de comunicare și 
furnizare de informații. Informațiile pot fi adaptate în funcție de nevoile specifice, circumstanțele 
personale ale victimei și de natura infracțiunii. Informațiile ar trebui furnizate prin diferite mijloace. 
În mod similar, este nevoie să se acorde atenție unei bune înțelegeri. În acest sens, este util să 
folosiți un limbaj simplu.  

 

Exemple de canale de comunicare 

 

Așa cum s-a menționat anterior, Directiva UE privind drepturile victimelor prevede faptul că 
trebuie utilizate diferite metode și mijloace de informare în furnizarea de informații, astfel încât să 
se ajungă la o masă cât mai largă de victime ale infracțiunilor. Există mai multe canale de informare 
disponibile, care pot fi împărțite în general în informații orale, scrise și audiovizuale. 

Metodele digitale sunt utilizate tot mai mult, pentru a oferi acces la informații și servicii. 
Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind 
accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public face 
referire la accesul la aceste resurse digitale. Site-urile web și aplicațiile mobile ar trebui să fie 
realizate astfel încât persoanele cu dizabilități mai ales să le poată utiliza fără probleme. Principalul 
scop este de a crea un acces cât mai larg la servicii, sprijinind astfel cetățenii în exercitarea 
drepturilor lor. Accesibilitatea digitală cuprinde patru principii: accesul trebuie să fie perceptibil, 
operabil, inteligibil și robust (Directiva UE 2016/2102, Considerentul 11; 37). 

De la punerea în aplicare a Directivei UE privind drepturile victimelor, s-au realizat diferite 
proiecte transnaționale de diferite state membre care lucrează la implementarea resurselor de 
informații adecvate pentru victime. În continuare sunt prezentate proiecte de informare la nivel 
național și transnațional, ușor de implementat de către autoritățile judiciare din fiecare stat membru 
în scopul informării victimelor și facilitării accesului la drepturile lor. 
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Canale de comunicare orală  
 

Consiliere/Asistență juridică  

O relație stabilă pe termen lung bazată pe încredere între profesioniști și victime este 
importantă pentru a oferi victimelor o imagine de ansamblu și o înțelegere a tuturor drepturilor și 
obligațiilor lor și pentru a le permite să navigheze în siguranță în sistemul juridic. Este important ca 
drepturile și responsabilitățile să fie înțelese și, dacă este necesar, să fie dispobile servicii de 
consiliere juridică. În mod similar, este nevoie să li se explice rolurile și dacă centrul de consiliere 
este o organizație guvernamentală sau neguvernamentală. Luarea propriilor decizii ar putea sprijini 
autonomia victimelor, ceea ce ar putea contracara sentimentele de neputință ale acestora (Witkind 
& Robjant 2018: 3; 10-11). În cadrul consilierii juridice ar trebui să se facă referiri și către alte servicii 
de asistență. (a se vedea Capitolul 2) 

Un bun exemplu de consultanță este “The Municipal Victim Assiatance Service (S.A.V.)” al 
serviciului de poliție locală din Fuenlabrada, regiunea Madrid, Spania. Serviciile S.A.V. pot fi folosite 
gratuit de orice victimă a infracțiunii. Profesioniștii S.A.V. colaborează îndeaproape cu poliția locală 
și cu ceilalți actori locali. Asistența juridică acordată asigură sprijinul în toate fazele procesului penal. 
Astfel, victima este sfătuită și informată în detaliu cu privire la toate aspectele importante, cum ar 
fi procedurile judiciare, măsurile de protecție, traume și despăgubiri (Berbec et al. 2020: 20) 

De asemenea, consilierea juridică ar trebui să fie asigurată victimelor infracțiunilor inclusiv în 
sfere care depășesc sistemul tradițional de justiție penală. 

De exemplu, în cazul femeilor solicinate de azil care sunt victime ale violenței de gen, un centru 
de primire este adesea primul punct de contact cu autoritățile. Centrul reprezintă prima 
oportunitate pentru victimă de a primi informații cu privire la infracțiune și de a fi monitorizată. 
Astfel, răspunsul și acțiunea personalului centrului sunt de o mare importanță. Aici este la fel de 
importantă implicarea altor agenții în consilierea promptă, ca și implicarea profesioniștilor din 
domeniul medical în investigațiile medicale inițiale. Pentru a le putea ajuta, victimele trebuie să fie 
asistate și consiliate în cel mai scurt timp posibil. ONG-urile joacă un rol major în identificarea 
violenței și acordarea de sprijin imediat și pe termen lung femeilor solicitante de azil care au fost 
victime ale violenței. Prin urmare, ONG-urile ar trebui să beneficieze de resurse suficiente pentru a 
putea oferi astfel de servicii specializate și, de asemenea, ar trebui să se asigure faptul că 
organizațiile care oferă asistență au dreptul de a oferi sprijin și asistență potențialelor victime din 
tabere sau centre de primire (Lilja et al. 2020; Lilja 2019). 

Linii telefonice de asistență 

Asistența anonimă și furnizarea de informații prin telefon ar trebui să fie disponibile în diferite 
limbi. Consilierea generală a victimelor ar trebui oferită 365 de zile pe an, non-stop. De asemenea, 
ar trebui să se faciliteze accesul rudelor și persoanelor apropiate victimei la obținerea de  îndrumări 
în mod anonim și gratuit. În Germania, de exemplu, există Hilfetelefon – Gewalt gegen Frauen14 o 
linie telefonică  de asistență pentru femeile victime ale violenței domestice, care asigură consiliere 

                                                           
14 “Telephone hotline – Violence against Women”; https://hilfetelefon.de/ 

https://hilfetelefon.de/
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telefonică continuă și referire, dacă este necesar. (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben n.d.) 

Alte exemple sunt National Legal Aid Bureau din Bulgaria (NLAB) care asigură o linie telefonică 
de asistență și National Primary Legal Aid Telephone Line (NPLATL) pentru persoanele defavorizate. 
Prin intermediul NPLATL, orice persoană poate beneficia de consiliere juridică gratuită. Doar costul 
apelului telefonic trebuie suportat. Unele firme de avocatură au început, de asemenea, să 
folosească practici similare NPLATL  (Berbec et al. 2020: 4). 

Interpretariat 

Cunoașterea limbilor străine reprezintă o abilitate cheie pentru asistența centrată pe victimă, 
fiind astfel necesar a se lua în considerare barierele lingvistice și problemele legate de limbă. Multe 
victime străine nu pot vorbi sau înțelege limba locală. Prin urmare, este nevoie în toate etapele de 
interpreți calificați, cunoscători ai limbilor și culturilor din țările de origine ale victimelor. Juriștii, 
procurorii, furnizorii de asistență pentru victime și avocații victimelor ar trebui să aibă o listă de 
interpreți calificați la care să aibă acces direct și într-un termen scurt. Dreptul juridic astfel rezultat 
precum și necesitatea serviciilor de traducere sunt stabilite în Directiva UE privind dreptul la 
interpretariat și traducere în cadrul procedurilor penale (Directiva 2010/64/UE). 

Chiar dacă victima vorbește fluent limba oficială, ar trebui consultat un interpret. Prezența 
unui interpret poate fi o provocare suplimentară pentru victimă, în special în abordarea unor 
subiecte dificile și sensibile (Witkin & Robjant 2018: 11, 12). Aici este important să se utilizeze 
interpreți calificați (vezi Capitolul 3). 

 

Canale de comunicare scrisă 
 

Consiliere online 

De exemplu, Stiftung Opferhilfe Niedersachsen15 (Fundația pentru Asistența Victimelor) din 
Germania oferă consiliere online, indiferent de oră și locație. Datorită faptului că victima își 
păstrează anonimatul, subiectele neplăcute pentru persoana în cauză pot fi abordate mai ușor. De 
asemenea, există suficient timp pentru a formula întrebări; sunt eliminați timpii de așteptare pentru 
o întâlnire personală și, în cel mai bun caz, consilierii dețin calificări suplimentare pentru consilierea 
online. 

Site-urile web 

Un site web pentru victime a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Infovictims”, care a fost 
cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul Direcției Generale Justiție și se află în prezent la a treia 
versiune. Scopul acestui proiect este elaborarea și actualizarea continuă a informațiilor pentru 
victimele infracțiunilor. A fost dezvoltat un site web16 care oferă informații cuprinzătoare și ușor de 
înțeles cu privire la procedurile penale, dar și contacte utile, formulare și explicații despre 
participanții la proces. De asemenea, a fost creat un afiș care oferă o modalitate simplă și clară de 

                                                           
15 https://www.opferhilfe.niedersachsen.de/nano.cms/online-beratung 
16 http://www.infovictims.com/com/ 

https://www.opferhilfe.niedersachsen.de/nano.cms/online-beratung
http://www.infovictims.com/com/
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sensibilizare și furnizare de informații cu privire la drepturile victimelor. Informațiile sunt adaptate 
fiecărei țări și sunt disponibile în limba națională dată și în limba engleză. Sunt furnizate informații 
despre procedurile penale, persoanele implicate și drepturile victimelor, într-un limbaj ușor de 
înțeles. În plus, există o introducere referitoare la traumă. Informațiile sunt furnizate inclusiv prin 
liniile de asistență naționale gratuite. Sunt puse la dispoziție adrese și puncte de contact importante. 
Site-ul este structurat în mod clar și simplu (Victim Support Europe 2020). 

Pe site-ul furnizorului german de asistență pentru victime Weisser Ring (White Ring)17 sunt 
puse la dispoziție fișiere audio care explică activitatea de consiliere oferită prin linia telefonică de 
asistență pentru victime. 

Pe site-ul web18 al Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes din Germania 
(Prevenirea criminalității polițienești din Statele Federale și Federație), sunt oferite diferite opțiuni 
de consiliere, de la direcționarea către serviciile de consiliere telefonică, până la videoclipuri 
explicative cu privire la drepturile victimelor (a se vedea secțiunea de mai jos despre videoclipuri).  

Cu ajutorul pictogramelor (a se vedea secțiunea de mai jos despre materialele destinate 
victimelor analfabete), pot fi acoperite tot mai multe persoane. Alternativa limbajului figurativ este 
utilă în special în cazul persoanelor analfabete. Mai mult decât atât, pot fi create inclusiv modalități 
alternative de comunicare, dacă nu este înțeles alfabetul utilizat la nivel național (de exemplu, 
alfabetul chirilic, latin și arab). De asemenea, videoclipurile sau o funcție de citire a conținutul 
paginilor ar putea fi de ajutor. 

 

Aplicații pentru telefonul mobil (apps) 

Persoanele care dețin telefoane inteligente pot primi sfaturi cu privire la drepturile și 
oportunitățile lor prin aplicații mobile. Un exemplu care merită a fi menționat este aplicația 
„domstolsguiden” (Ghid pentru instanțe) care este utilizată în Suedia. Această aplicație oferă 
informații despre sălile de judecată și rolul participanților relevanți în timpul procesului. De 
asemenea, include videoclipuri care arată cum se desfășoară o procedură judiciară. Aplicația  
cuprinde și o funcție de „căutare instanțe” cu informații despre programul de lucru, instrucțiuni și 
date de contact (FRA 2014: 2).  

Broșuri 

Pe site-ul web al Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) (Ministerul 
Federal German al Justiției și Protecției Consumatorilor), broșurile sunt oferite pentru descărcare 
sau comandă gratuită. Aceste broșuri sunt adaptate nevoilor diferitelor grupuri țintă, precum Guide 
to Criminal Proceedings for Juvenile Witnesses, sau die Opferfibel (the Victim Primer)19 – care oferă 
victimelor infracțiunilor informații despre procedurile penale (Bundesministerium der Justiz und 
Verbraucherschutz 2021).  

 

                                                           
17 https://weisser-ring.de/hilfe-fuer-opfer/opfer-telefon 
18 https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/  
19 https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Opferfibel.pdf?__blob=publicationFile&v=19 

https://weisser-ring.de/hilfe-fuer-opfer/opfer-telefon
https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Opferfibel.pdf?__blob=publicationFile&v=19
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Materiale pentru victimele analfabete ale criminalității  

Părțile interesate din domeniul justiției penale pot întâlni victime ale infracțiunilor care sunt 
analfabete sau cu un grad scăzut de alfabetizate. În astfel de cazuri, este importantă furnizarea de 
informații ușor de înțeles. În proiectul Co-creating a counselling method for refugee women GBV 
victims (CCM-GBV),20 realizarea de pliante21 cu pictograme s-a dovedit utilă în informarea victimelor 
GBV cu privire la drepturile lor (Lilja 2019: 51-52). Acest lucru ar putea fi adaptat ca cea mai bună 
practică pentru informarea victimelor cu privire la drepturile acestora în timpul procedurilor penale. 

Metode audio-video 

În zilele noastre, instrumentele audio-video sunt printre cele mai utilizate și atrăgătoare 
metode de accesare a informațiilor, acestea fiind utilizate în special de către tineri. Noile tehnologii 
deschid noi posibilități pentru a ajunge la victime. Prin urmare, este importantă utilizarea acestor 
instrumente pentru sensibilizarea și sporirea gradului de participare a victimelor (Victim Support 
Europe 2020). 

Materiale video 

Site-ul web al Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes oferă videoclipuri 
explicative. Aceste videoclipuri explică posibilele riscuri de a deveni victimă, etapele necesare în 
depunerea unei plângeri, inclusv în cadrul procedurilor penale și oferă informații detaliate despre 
drepturile victimelor (Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes n.d.). 

Informații pentru victimele criminalității cu deficiențe de auz  

Pentru o primă orientare după săvârșirea unei infracțiuni, organizația de sprijinire a victimei 
Weisser Ring (White Ring) Austria oferă un videoclip informativ22 prin imagini și traducerea acestora 
în limbajul semnelor. În plus, există informații și despre alte posibilități de asistență. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 https://www.solwodi.de/seite/492994/eu-project-rec-ccm-gbv.html 
21 https://www.solwodi.de/seite/353264/eu-projekt-rec-ccm-gbv.html 

22 https://www.youtube.com/watch?v=ptrHz7W6tz4 

https://www.solwodi.de/seite/492994/eu-project-rec-ccm-gbv.html
https://www.solwodi.de/seite/353264/eu-projekt-rec-ccm-gbv.html
https://www.youtube.com/watch?v=ptrHz7W6tz4
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4. Definirea conceptului de traumă psihologică 
 

 

Acest capitol abordează aspecte ale traumei psihologice și este conceput pentru a ajuta 

profesioniștii din sistemul de justiție penală să înțeleagă modul în care funcționarea normală a unei 

persoane poate fi afectată de expunerea la un eveniment traumatic. Acest capitol nu abordează 

trauma psihologică într-un mod exhaustiv, ci se concentrează mai degrabă pe principalele elemente 

care pot fi relevante în contextul acestei publicații.  

 

Conceptul de traumă psihologică 
 

Conceptul de traumă psihologică este destul de complex și nu există o definiție standard care 

să acopere întreaga semnificație a acestui fenomen. Cel mai adesea, trauma este denumită ca fiind 

experiența individuală și unică a unui eveniment, sau starea îndelungată de profundă suferință, care 

afectează capacitatea de coping a individului și care uneori se manifestă sub forma pierderii parțiale 

a controlului psihic. Circumstanțele evenimentului (evenimentelor) includ de obicei abuzul de 

putere, neajutorarea, trădarea încrederii, confuzia, imobilizarea, durerea și/sau pierderea unor 

lucruri sau a unei persoane foarte importante în viața cuiva. 

Psihologii germani Fischer și Riedesser (1999) descriu trauma psihologică ca fiind „experiența 

vitală a discrepanței dintre factorii de circumstanță amenințători și posibilitățile individuale de 

gestionare a unei situații, însoțită de sentimente de neajutorare, abandon și lipsă de apărare,  care 

provoacă astfel o perturbare continuă a înțelegerii de sine și a lumii înconjurătoare”.  

Trauma psihologică poate apărea ca urmare a expunerii la un eveniment unic, multiplu sau de 

lungă durată și repetitiv. Impactul posibil al unui eveniment traumatic este adesea determinat de o 

varietate de factori, inclusiv în funcție de anumite variabile individuale, relaționale, sociale și 

contextuale, care contribuie la dezvoltarea traumei. Unele persoane au factori de protecție 

semnificativi care promovează reziliența în fața expunerii la traume, iar acestea vor prezenta o 

traiectorie de recuperare și revenire la nivelul lor obișnuit de funcționare în câteva luni, fără a fi 

nevoie de intervenții formale de sănătate mintală. În schimb, alte persoane se confruntă cu suferințe 

majore și dificultăți în recuperare, conducând la dezvoltarea unor probleme cronice de sănătate 

mintală. Acest lucru înseamnă că doi indivizi diferiți pot fi supuși aceluiași factor de stres sau 

aceleiași situații cu un caracter traumatizant în mare măsură, iar un individ poate fi intens 

traumatizat, în timp ce un altul rămâne neafectat. 

Conform Manualului de Diagnostic și Clasificare Statistică a Tulburărilor Mintale (DSM 5),23 

factorii de risc pentru dezvoltarea tulburărilor cronice de sănătate mintală includ probleme de 

                                                           
23 Manualul de Diagnostic și Clasificare Statistică a Tulburărilor Mintale, editia a 5a (DSM 5) este manualul standard 
folosit de medici și psihiatri pentru diagnosticarea bolilor psihiatrice. Publicat de American Psychiatric Association (APA), 
DSM 5 acoperă toate categoriile de tulburări psihice atât pentru adulți, cât și pentru copii. 
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sănătate mintală preexistente, severitatea expunerii la traume, adversitatea copilăriei, factori 

genetici și fiziologici, lipsa suportului social și factorii stresanți ai vieții. 

Evenimente și situații traumatice 

Un eveniment traumatic este un eveniment care se află în afara ariei așteptărilor obișnuite 

sub forma unei amenințări de rănire gravă sau moarte pentru persoana în cauză, sau pentru alte 

persoane, provocând stări de stres profund. 

Evenimentele traumatice pot împărtăși anumite caracteristici, dar impactul emoțional al 

acestora asupra unei persoane poate diferi, fiind esențială o înțelegere aprofundată a 

caracteristicilor specifice evenimentului și a naturii expunerii persoanei la respectivul eveniment. 

Fischer și Riedesser (1999) afirmă că „într-o viziune dialectică a conceptului de situație, factorii de 

conjunctură sunt întotdeauna conectați cu subiectul care trăiește și acționează”. 

DSM 5 oferă câteva elemente relevante pentru a considera un eveniment ca fiind traumatic 

pentru persoanele cu vârsta peste șase ani:  

 Expunerea la o situație concretă sau la amenințarea cu  moartea. 

 Vătămări severe. 

 Violența sexuală. 

 Asistarea, ca martor, la evenimente prin care trec alte persoane. 

 Aflarea faptului că un membru apropiat al familiei sau un prieten apropiat a trecut prin 

evenimente traumatice. În caz de deces sau de risc de deces al unui membru al familiei sau 

al unui prieten, evenimentul trebuie să fi fost violent sau să fi survenit accidental. 

 Expunere repetată sau expunere la o intensitate extremă la detalii aversive ale 

evenimentului traumatic (de exemplu, personalul de primă intervenție care colectează 

rămășițe umane; ofițerii de poliție expuși în mod repetat la detaliile abuzurilor asupra 

copiilor) [APA, 2103]. 

 

Impactul traumei 
 

Atunci când este supus unui eveniment traumatic, sistemul de apărare al creierului se 

activează și creează un răspuns la stres care provoacă o modificare a funcționării normale a minții și 

a corpului. Reacțiile imediate ale supraviețuitorilor în urma traumei sunt destul de complicate și 

sunt afectate de natura și semnificația evenimentului traumatic, accesibilitatea la forme naturale de 

suport și vindecare, nivelul de stres anterior și actual al vieții, capacitatea persoanelor în cauză și a 

membrilor apropiați ai familiei de gestionare a situației și deprinderile de viață ale acestora, precum 

și răspunsurile comunității mai mari în care trăiesc. Deși reacțiile variază în ceea ce privește 

severitatea, până și răspunsurile cele mai acute sunt răspunsuri naturale pentru gestionarea traumei 

și, prin urmare, nu sunt un semn al psihopatologiei. 
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Rana produsă de evenimentul traumatic este un amestec complex de reacții care afectează 

mai multe domenii ale psihicului uman: fizic, emoțional, cognitiv și comportamental. Majoritatea 

reacțiilor sunt adesea răspunsuri normale la traume, deși pot fi dureroase ca experiențe. Astfel de 

răspunsuri nu sunt neapărat semne ale unei boli mintale și nici nu indică o tulburare psihică. 

Tulburările legate de stresul traumatic cuprind o varietate specifică de simptome și criterii. 

1. Nivelul fizic. Simptomele fizice obișnuite includ: supraexcitare (reacții exagerate și imediate 

la stimuli normali; uneori, supraexcitarea poate produce reacții exagerate la situații percepute ca 

fiind periculoase atunci când, de fapt, circumstanțele sunt sigure), amorțirea responsivității generale 

(fizică sau mintală), plângeri somatice (somatizarea apare atunci când suferința emoțională este 

exprimată prin simptome corporale sau disfuncții), tulburări de somn, tremor, plâns, pierderea 

poftei de mâncare însoțită de pierderea în greutate, oboseală/epuizare, manifestări 

neurovegetative: palpitații, tahicardie, hiperhidroză, paloare, scăderea sistemului imunitar (de aici 

frecvența crescută a diferitelor boli); pot exista reacții haotice și dezorganizate, catatonie, stupoare, 

blocaje motorii, pierderea controlului sfincterului, etc. 

 

Neurobiologia traumei 

Efectul traumei asupra creierului a devenit un subiect tot mai interesant pentru cercetători. 

Odată cu progresele din ultimul deceniu în domeniul neuroimagisticii, oamenii de știință pot să 

documenteze și să înțeleagă mult mai bine starea structurală, biochimică și funcțională a 

persoanelor care au suferit traume. Ceea ce se știe în prezent este că expunerea la traume duce la 

modificări (neuro)biologice în lanț și răspunsuri la stres, care includ: modificări ale funcționării 

sistemului limbic, modificări ale activității axei hipotalamice-hipofizare-suprarenale cu niveluri 

variabile de cortizol și disfuncții de excitare a neurotransmițătorului și ale sistemelor opioide 

endogene. Se consideră că aceste schimbări în structura și fiziologia creierului afectează memoria, 

învățarea, capacitatea de reglare a afectului, dezvoltarea socială și inclusiv dezvoltarea morală. 

Când individul se confruntă cu un eveniment traumatic sau frică extremă, se activează 

amigdala (o structură din creier responsabilă de detectarea pericolului). Aceasta răspunde prin 

transmiterea unui semnal de alarmă către mai multe sisteme ale corpului pentru a se pregăti de 

apărare. Sistemul nervos simpatic sare în acțiune, stimulând eliberarea de adrenalină,  

noradrenalină și hormoni de stres care pregătesc corpul pentru un răspuns de luptă (apărare) sau 

de fugă (evadare). Dacă aceste răspunsuri nu sunt posibile, sau sunt doar parțial posibile, se 

instalează alte procese neurochimice, iar corpul ar putea intra în stări de tip cădere (leșin - pierderea 

conștiinței, dezorientare totală), lingușire (atitudine de prietenie/supunere) sau înghețare 

(amorțire/imobilizare temporară a corpului). În același timp, funcționarea cortexului prefrontal 

(partea rațională/de luare a deciziilor din creier care este responsabilă pentru gândirea rațională, 

planificarea răspunsurilor eficiente, amintirea informațiilor importante, etc.) este afectată și, prin 

urmare, capacitatea de luare a deciziilor (cum ar fi aceea de a cere ajutor) scade sau se oprește. 

[pentru discuții, a se vedea Pole (2007), Metzger, Gilbertson (2005).] 

Evenimentele traumatice depășesc capacitatea creierului de a procesa informații și, din aceast 

motiv „amintirile sunt codificate diferit în timpul unui eveniment traumatic. Creierul nu codifică 

amintirile în ordine cronologică, existând lacune în memorie; detaliile asupra cărora și-au focalizat 
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atenția „circuitele de frică” din creier în timpul evenimentului traumatic sunt mai susceptibile a fi 

codificate în memorie, decât detaliile periferice. De exemplu, un supraviețuitor poate avea o amintire 

foarte clară a mirosului de parfum al agresorului, dar nu își amintește niciun detaliu legat de 

aspectului camerei. Informațiile contextuale (de exemplu, aspectul unei camere) și 

informațiile  prezentate într-o succesiune temporală (de exemplu, ordinea în care au avut loc actele 

sexuale) sunt adesea slab codificate. Din nou, aceasta nu este o alegere conștientă pe care o face un 

supraviețuitor cu privire la detaliile asupra cărora să se concentreze sau să și le amintească în timpul 

unui act de violență; este un impact comun asupra creierului atunci când se declanșează reacția de 

supraviețuire a „circuitelor fricii”. [Jim Hopper, 2015].  

2. Nivelul emoțional. Trauma este o experiență individuală și, astfel, reacțiile emoționale la 

traume pot varia foarte mult, acestea fiind influențate semnificativ de caracteristicile și istoricul 

persoanei. Reacțiile tind să evoce două extreme emoționale: individul simte fie prea multă emoție 

(este copleșit), fie prea puțină emoție (este amorțit). Amorțirea emoțională are funcția de a evita o 

copleșire emoțională cu care o persoană se poate confrunta, spre deosebire de „furtuna 

emoțională” în care persoana este copleșită de emoții precum frică, groază, diverse forme de 

anxietate, fobie, depresie, disperare, deznădejde, neputință, melancolie, regret, singurătate, 

tristețe, furie, ură, vinovăție, dezaprobare, eșec și gol existențial; diferite forme de clivaj emoţional, 

dificultăţi de reglare, gestionare şi control emoţional. 

3. Nivelul cognitiv. Experiențele traumatice pot afecta și modifica rețelele cognitive care 

procesează informații cu privire la percepție, semnificație și răspunsuri de acțiune pentru 

îndeplinirea obiectivelor. 

Cele mai frecvente efecte care se manifestă se referă la gânduri și amintiri intruzive: 

experimentarea, fără a exista o dorință sau un avertisment în acest sens, a gândurilor și amintirilor 

asociate traumei - flashback-uri (retrăirea evenimentului traumatic ca și cum s-ar întâmpla în acel 

moment), amintiri, coșmaruri (aceste intruziuni au rol în facilitarea integrării traumei în structura 

personalității), ruminații, blamări, gânduri culpabilizatoare, catastrofizante, tendinţa de a uita, de a 

reprima, de a nega pentru a nu mai simţi durerea, depersonalizare, derealizare, scindare, ideaţii 

suicidare. Aceste gânduri și amintiri intruzive pot declanșa cu ușurință reacții emoționale și 

comportamentale puternice, ca și cum trauma s-ar întâmpla din nou, în prezent. Gândurile și 

amintirile intruzive denumite și inundare pot reveni rapid, fiind perturbatoare în momentul apariției 

lor. 

Trauma afectează ipotezele fundamentale, dar nearticulate, despre lume și despre sine (de 

exemplu, viziuni asupra lumii) care permit o funcționare sănătoasă a omului. Cele mai importante 

presupuneri includ credințe într-o lume dreaptă, binevoitoare, previzibilă, în care individul posedă 

competență și valoare. Funcția principală a viziunii asupra lumii este aceea de a oferi individului 

sens, stimă de sine și iluzia invulnerabilității. 

Conform „teoriei presupunerilor spulberate” (Janoff-Bulman 1992), în momentul în care 

indivizii experimentează un eveniment care le dăunează viziunii asupra lumii, ei nu mai percep 

lumea ca fiind binevoitoare și previzibilă, sau pe ei înșiși competenți și invulnerabili. Starea ulterioară 

de conștientizare a lipsei de apărare, terifiantă și confuză a vulnerabilității personale dă naștere la 

anxietate și reactivitate fiziologică.  
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În urma unuei traume, individul poate experimenta erori de percepție cu privire la ceea ce se 

întâmplă, la propria responsabilitate în situația traumatică (fie supraresponsabilizare și 

autoculpabilizare, fie eliminarea oricărei responsabilități sau paticipări), atribuiri eronate de cauze 

și explicații ale evenimentului traumatic. 

O distorsiune cognitivă relevantă în cadrul acestei publicații este „idealizarea”, care se bazează 

pe raționalizări, idealizări sau justificări neconforme cu realitatea ale comportamentului agresorului, 

în special dacă agresorul este o persoană importantă din punct de vedere emoțional/un îngrijitor.  

4. Nivelul comportamental. Oamenii se pot angaja în comportamente nesănătoase pentru a 

gestiona aspectele dureroase ale experienței traumatice, cum ar fi evitarea, automedicația (de 

exemplu, abuzul de alcool), comportamente compulsive (de exemplu, alimentația în exces), 

comportamentele cu risc ridicat și/sau auto-vătămător și/sau pot deveni haotici, pot renunța la 

unele activități sau la viața socială. Alții pot încerca să câștige controlul asupra experiențelor lor, 

fiind agresivi sau reconstituind inconștient aspecte ale traumei (supraviețuitorii traumei retrăiesc și 

recreează o traumă din trecut în viața lor prezentă, în încercarea de a le gestiona și de a se vindeca 

de acestea). 

 

Fazele de răspuns la traume 
 

Persoanele afectate de o criză traumatică/eveniment traumatic au reacții care se pot schimba 

în timp. Gerald Caplan (1964) a fost primul care a descris etapele principale ale unei reacții de criză. 

Contribuțiile teoreticienilor de mai târziu s-au bazat pe activitatea lui Caplan și au constat, în esență, 

într-o reformulare a fazelor pe care le-a identificat [pentru discuții, a se vedea Lindemann, 1944, 

Herman, 1997; Yassen & Harvey, 1998]. Conform celor mai mulți cercetători, reacțiile de criză 

urmează patru faze distincte: 

Faza 1. Șocul. În această fază, individul se confruntă cu o problemă care prezintă o amenințare 

la adresa stării sale homeostatice. Confruntată cu această amenințare și cu sentimentele de 

tensiune crescută, într-un efort de a reduce nivelul de anxietate (frică), persoana va folosi diverse 

mecanisme de apărare, cum ar fi compensarea (printr-un efort suplimentar), raționalizarea 

(raționamentul) și negarea. Se produc schimbări în percepția timpului și spațiului, apar noi percepții, 

cum ar fi efectul de tunel, derealizarea și experiențele de depersonalizare. Dacă mecanismele de 

adaptare ale individului funcționează, nu va exista nicio criză; dacă mecanismele de coping în situația 

de criză nu funcționează (sunt ineficiente), va apărea o criză. 

Faza 2. Escaladarea. Dacă problema persistă și răspunsul defensiv obișnuit eșuează, anxietatea 

continuă să crească la niveluri grave, provocând disconfort extrem. Persoana devine dezorganizată 

și are dificultăți în gândire, somn și funcționare. Sunt inițiate eforturi de „încercare-eroare” pentru 

a rezolva problema și a restabili echilibrul emoțional.  

Faza 3. Criza activă. În această fază, resursele și suporturile interne ale persoanei sunt 

inadecvate. Persoana are o atenție de scurtă durată, ruminații („continuări” ale respectivei situații) 

și se întreabă cum s-a întâmplat sau cum ar fi putut evita trauma. Comportamentul este impulsiv și 
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neproductiv. Relațiile cu ceilalți au de suferit; îi văd pe cei din jur în ipostaza de ajutoare în  

rezolvarea problemei. Persoana simte că își pierde mințile și acest lucru o înspăimântă. 

Faza 4. Dezorganizarea personalității. Dacă problema nu este rezolvată și continuă, noile 

abilități de coping sunt ineficiente,  iar anxietatea poate atinge niveluri copleșitoare, putând 

conduce la disfuncții mintale severe și excluziunea socială a individului. Aceasta ar putea include 

dezorganizare gravă, confuzie, depresie sau violență împotriva lor, cum ar fi sinuciderea. 

În timp ce alți autori au propus etape ușor variate, există puncte comune în înțelegerea 

faptului că aceste crize sunt limitate în timp, au un început, un mijloc și un sfârșit și că intervenția la 

începutul unei crize poate aduce stabilizare și o revenire la starea anterioară crizei. 

 

Afecțiuni psihice asociate traumei 
 

Trauma cuprinde o serie de reacții, de la cele normale (așa cum s-a menționat mai sus) până 

la garantarea diagnosticării unei tulburări mintale cauzate de traume. Majoritatea persoanelor care 

suferă ca urmare a traumelor nu prezintă efecte invalidante de lungă durată, dar în cazul anumitor 

persoane simptomele traumei sunt mai severe și durează mai mult. Cele mai frecvente diagnostice 

asociate  traumelor (și cele relevante în acest Plan de acțiune) sunt: tulburarea acută de stres (TAS), 

tulburarea de stres posttraumatic (TSPT), trauma complexă și stresul traumatic 

secundar/traumatizarea vicariantă (ultimele două nu sunt definite oficial ca tulburări psihice). 

Tulburarea acută de stres (TAS) este o afecțiune de sănătate mintală care poate apărea 

imediat după producerea unui eveniment traumatic și reprezintă un răspuns normal la stres. 

Elementul de bază îl reprezintă dezvoltarea simptomelor specifice care durează de la trei zile până 

la patru săptămâni, după expunerea la evenimentul traumatic, provocând niveluri semnificative de 

suferință. Majoritatea indivizilor care au reacții acute de stres nu dezvoltă niciodată alte tulburări 

sau TSPT. Există simptome comune între TSPT și TAS, însă TAS netratat este un posibil factor de 

predispoziție la TSPT. Simptomele frecvente includ amintiri intruzive, starea de spirit negativă, 

disocierea, evitarea și excitabilitatea [APA, 2013]. 

Tulburarea de stres posttraumatic (TSPT) descrie un răspuns patologic cronic la evenimente 

traumatice, caracterizat prin amintiri intruzive (coșmaruri, flashback-uri), anxietate, cogniție și 

dispoziție negativă și, uneori, disociere, etc., simptome care în timp pot căpăta un efect devastator. 

Pentru stabilirea unui diagnostic de TSPT durata tulburării trebuie să se manifeste pe o perioadă mai 

mare de o lună de zile de la producerea evenimentului traumatic, dar pentru unele persoane poate 

exista o întârziere de mai multe luni sau chiar ani înainte ca simptomele să apară. După un 

eveniment traumatic, unele persoane pot avea simptome minime, dar pot avea o criză mult mai 

târziu în viață. Simptomele traumei pot apărea brusc, chiar și fără amintirea conștientă a traumei 

inițiale sau fără vreo provocare evidentă. [APA, 2013] 

Trauma complexă. Când indivizii experimentează traume multiple, traume prelungite și 

repetate în timpul copilăriei sau traume repetitive în contextul unor relații interpersonale relevante, 

reacțiile la traume au caracteristici unice (Herman, 1992). Această unicitate în reacții, numită stres 

traumatic complex, nu este recunoscută ca diagnostic în DSM-5, însă teoriile și cercetările au început 
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să evidențieze asemănările și diferențele dintre simptomele stresului posttraumatic versus stresul 

traumatic complex. 

Traumatizarea vicariantă (VT) și stresul traumatic secundar (STS) sunt adesea utilizate 

alternativ atunci când se face referire la traumele indirecte care pot apărea când oamenii sunt 

expuși la imagini și povești neplăcute sau tulburătoare întâmplate altora. Termenul de traumatizare 

vicariantă (VT) a fost inventat de Pearlman și Saakvitne (1995) pentru a descrie schimbarea profundă 

a viziunii asupra lumii care se întâmplă profesioniștilor ce lucrează cu indivizi care au suferit diverse 

traume. Simptomele ce apar sunt deseori comune cu cele ale TSPT. VT/STS poate apărea la 

profesioniștii care lucrează în domenii cu nivel ridicat de stres și care sunt expuse la traume 

(anchetatori în abuzuri asupra copiilor, procurori, judecători, terapeuți, profesioniști din domeniul 

sănătății, lucrători în adăposturi pentru animale și mulți alții), dar poate afecta și civilii care nu 

lucrează în domenii cu expunere ridicată la traume, dar sunt profund afectați de poveștile 

traumatice la care sunt expuși în mod direct.  

Cu tratament și sprijin corespunzător, sunt posibile schimbări psihologice pozitive ulterior 

expunerii la traume. Oamenii își pot recunoaște dificultățile și se pot considera mai degrabă  

supraviețuitori, decât victime ale unor experiențe nefericite. Acestea pot include creșterea 

rezilienței, dezvoltarea unor abilități eficiente de coping și dezvoltarea unui sentiment de 

autoeficacitate. După traumă, unii oameni pot trece printr-o dezvoltare în plan personal, stabilind 

relații mai puternice, atribuind relațiilor un nou sens și/sau un scop spiritual și dobândind o 

apreciere mai profundă a vieții. 
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5. Comunicarea sensibilă în abordarea traumelor 
 

  

Capitolul precedent a explicat modul în care trauma are un impact asupra victimelor 
infracțiunilor. Prin urmare, este decisiv să se adopte o abordare informată despre traumă pentru a 
evita retraumatizarea. Adoptarea unei abordări informate despre traumă înseamnă că se înțelege  
prevalența traumei, se recunoaște modul în care trauma afectează victimele infracțiunilor și părțile 
interesate din justiția penală știu cum să abordeze victimele traumatizate. Ar trebui să se adopte o 
abordare informată despre traumă pe parcursul întregii proceduri penale, de la faza de anchetă 
până la pronunțarea hotărârii judecătorești (OVC 2020; Haskell & Randall 2019: 25). Părțile 
interesate pot realiza această abordare prin implementarea unor tehnici de comunicare informate 
despre traumă și adoptarea unui comportament în cunoștință de cauză. În acest capitol, prezentăm 
mai întâi tehnicile de interviu și oferim exemple practice despre cum să adresăm întrebări sensibile 
în abordarea traumei. Acestea sunt urmate de linii directoare cu privire la modul de comportament 
față de victimele infracțiunilor într-o manieră sensibilă.   

 

Tehnici de interviu informate în abordarea traumelor 
 

Cercetările din domeniul traumei psihologice și impactul acesteia asupra memoriei arată 
faptul că, dacă o victimă este intervievată într-un mod stresant – de exemplu, intervievatorul 
victimei nu manifestă compasiune, întrerupe povestirea victimei sau pune la îndoială afirmațiile 
acesteia – atunci aceasta nu va mai fi capabilă să-și amintească informații relevante cu privire la 
infracțiunea pe care a experimentat-o. Prin urmare, comunicarea informată despre traumă vizează 
contribuția la sănătatea emoțională imediată și pe termen lung a victimei, punând o bază solidă 
pentru un interviu de succes prin recunoașterea traumei victimei. Ceea ce este decisiv în acest sens 
este faptul că victima poate prelua controlul asupra fluxului de comunicare și a narațiunii despre 
infracțiunea pe care a experimentat-o (Haskell & Randall 2019: 23; Human Rights Watch 2013: 7).  

Victimele sunt intervievate pe parcursul întregii proceduri penale: în timpul interogatoriului 
de către poliție și procurori, apoi în instanță. În toate fazele, este important să ne amintim că 
interviurile nu sunt niciodată evenimente unice, ci constau de obicei dintr-un prim interviu, 
interviuri ulterioare și un interviu final. Este recomandabil să urmați Modelul PEACE care rezumă 
pașii care trebuie urmați în fiecare fază a interviului - faza de pregătire, începerea interviului, 
închiderea interviului, etc. (a se vedea Anexa 1). După cum se menționează mai jos, există mai multe 
aspecte de care trebuie să țină cont persoanele care iau interviuri (primele interviuri, interviurile 
ulterioare și cele finale):  

1. Primul interviu: Interviurile trebuie să aibă loc fără întârzieri nejustificate. Acestea ar trebui 
să fie reduse la minimum și să fie efectuate doar de către profesioniști instruiți în acest scop 
(Articolele 20, 23 (2) Directiva UE privind drepturile victimelor). Deși exigențele procedurii 
penale pot forța o abordare diferită, un proces de interviu informat despre traume impune 
ca, în timpul primului interviu, de exemplu interviul luat de ofițerul de poliție, să fie scurt, 
ceea ce înseamnă că în timpul acestui interviu inițial se va colecta doar o cantitate limitată 
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de informații. Aici este important să se evalueze ce informații sunt necesare imediat și ce 
informații pot aștepta. Primul interviu ar trebui să se concentreze asupra problemelor 
medicale sau legate de siguranță, să colecteze doar acele informații  suficiente pentru a 
stabili elementele infracțiunii, să identifice potențialii martori și suspecți, să identifice și să 
asigure probe și să identifice pașii următori. Este foarte important ca profesionistul să se 
prezinte, declarând care este profesia sa și ce rol joacă în situația dată. În timpul interviului, 
părțile interesate ar trebui să aloce timpul necesar pentru a explica victimei procedurile 
legale și rolul altor părți interesate cheie și ale profesioniștilor juridici cu care victima va intra 
în contact în diferite etape ale întregului proces juridic. Cu cât victima este mai pregătită 
pentru fiecare etapă a cazului, cu atât se va simți mai confortabil și cu atât mai bine își va 
putea prezenta experiența.  

2. Interviurile ulterioare: Al doilea interviu ar trebui să aibă loc cel mai devreme după două 
nopți complete de somn, ceea ce oferă memoriei suficient timp pentru a consolida și 
transfera informațiile despre fapta penală. Pe parcursul interviurilor ulterioare cu victimele-
martori, părțile interesate din justiția penală ar trebui să se concentreze asupra detaliilor 
esențiale pe care victimele adesea le rețin cel mai ușor.  

3. Interviul final: Interviul final ar trebui să se desfășoare într-o manieră structurată și în timp 
util. În acest sens, este important să rezumăm punctele cheie exprimate de martorul victimei 
ca mijloc de verificare a dovezilor pe care victima le-a furnizat, folosind cuvintele victimei și 
permițând acesteia să corecteze orice posibile greșeli. De asemenea, o bună practică 
dovedită este aceea de a acorda timp victimei ca în încheiere să adreseze întrebări pe care 
le poate avea. De asemenea, victimele ar trebui să fie întrebate dacă interviul a fost 
acceptabil, dacă l-au înțeles pe deplin și dacă au întâmpinat probleme pe care doresc să le 
discute. Încercați să încheiați interviul într-o manieră pozitivă, de exemplu, recunoscând 
puterea și curajul victimei în a vorbi despre acele experiențe negative și în a lua parte la 
procedurile penale (Haskell & Randall 2019: 26-29; Berbec et al. 2017: 28 -29; IOM 2018: 41; 
Human Rights Watch 2013: 11). 

4. Necesitatea de a descrie experiențe traumatice declanșează aproape invariabil simptome 
traumatice. Deși nu există o soluție ușoară, este important ca profesioniștii să urmeze tehnici 
de interviu sensibile în abordarea traumelor care urmăresc să asigure că relatările furnizate 
de victime sunt cât mai exacte cu putință și nu rezultatul sugestibilității.24 Trebuie evitate 
practicile standard de interogare, în care victimele sunt rugate să-și repete narațiunea dintr-
un anumit punct al acesteia (de exemplu, începerea raportării cu privire la actul infracțional 
într-o cronologie inversă), adresând întrebări sugestive, testând relatările victimei, etc. În 
cazul în care victima nu vorbește limba profesionistului în justiție penală, sau nu o poate 
înțelege foarte bine, este important să se apeleze la serviciile unui interpret competent care 
deține abilități de interpretariat informate în materie de traume (a se vedea Capitolul 3) 
(IOM 2018: 40; Haskell & Randall 2019: 25; Berbec et al. 2017: 29). Întrebările trebuie să fie 
scurte și simple, evitând limbajul tehnic. Întrebările trebuie adresate pe rând. Există patru 
tipuri de întrebări pe care intervievatorii ar trebui să le utilizeze. În timpul interviului, trebuie 
să se pună accent pe primele două tipuri de întrebări (IOM 2018; Haskell & Randall 2019; 
Witkin & Robjant 2018):  

1. Întrebări deschise: Intervievatorul ar trebui să permită în orice moment victimei să exprime 
mai degrabă ceea ce a experimentat, decât ceea ce a făcut și nu își amintește. Înregistrarea 

                                                           
24 „Sugestibilitatea apare atunci când victima-martor oferă răspunsuri care reflectă răspunsurile pe care aceasta crede 
că intervievatorul dorește să le audă. Întotdeauna trebuie evitat riscul de sugestibilitate”. (IOM 2018: 40). 
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traumei, precum și a detaliilor senzoriale și periferice ale evenimentului se pot considera 
dovezi convingătoare. Acest tip de întrebări le permite martorilor victimei să furnizeze în 
mod liber informații despre fapta penală fără ca intervievatorul să fie sugestiv. Exemple de 
acest tip de întrebări:  
 

 Îmi puteți spune mai multe despre …? 

 Îmi puteți explica asta mai bine? 

 Vă mai amintiți și altceva (în legătură cu această situație)?  
 

2. Întrebări specifice: Aceste tipuri de întrebări vizează concentrarea pe evenimente specifice 
și colectarea de informații suplimentare pentru a clarifica orice ambiguități. Întrebările 
specifice se adresează de obicei prin cele cinci întrebări: unde?, ce?, când?, cine?, de ce? 
Exemple de astfel de întrebări: 
 

● Ce îmi puteți spune despre experiența dvs.? / Ce vă puteți aminti (folosind cele șase 
simțuri)? / Ce nu puteți uita? 

● De unde ați vrea să începeți? 

● Care au fost reacțiile dvs. la această experiență? / Ce vă amintiți că ați simțit 
fizic/emoțional? 

 “Întrebările de tip <<De ce?>> ar trebui formulate cu atenție, deoarece într-o anumită 

măsură pot cauza blamare sau pot da naștere la acuzații. De exemplu: <<De ce nu ați fugit când ați 

avut ocazia?>> Alternativele adecvate pentru această întrebare ar putea fi, de exemplu, <<Ce v-a 

împiedicat să fugiți?>> sau <<A existat ceva care v-a împiedicat să plecați?>>” (IOM 2018: 40). 

3. Întrebări închise: În cazul în care prin întrebările deschise sau specifice nu se obțin detalii 
probante sau clarificări cu privire la un anumit subiect, atunci se recomandă să folosiți 
întrebări închise la care victima răspunde cu „da” sau „nu”. Întrebările închise pot fi riscante, 
deoarece este posibil ca victimele să fie tentate să ghicească un anumit răspuns, ghidate 
fiind de întrebările adresate. Un exemplu ar putea fi „Ați experimentat violență sexuală?” 

4. Întrebări principale: La acest tip de întrebări ar trebui să se recurgă ca ultimă soluție, 
deoarece pot cauza sugestibilitate și/sau o amintire inexactă a evenimentelor. Exemple de 
întrebări principale: „El v-a luat toți banii, nu-i așa?” Riscul poate fi evitat într-o oarecare 
măsură, dacă întrebările sunt adresate într-o manieră precum: „El v-a făcut vreodată rău?” 
sau „Ce vă amintiți că ați auzit?”  

Lista de verificare nr. 1 rezumă câteva aspecte de comunicare suplimentare care ar trebui 
luate în considerare la intervievarea victimei-martor.25  
 
 
 
 

 

                                                           
25 Haskell & Randall 2019; Berbec et al. 2017; IOM 2018; Human Rights Watch 2013. 
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Lista de verificare nr. 1 - Abordarea unei comunicării informate despre traume  

  
1. Asigurați un mediu calm și primitor: În sala de interviu puneți la dispoziție      

lucruri care să asigure confortul, cum ar fi băuturi răcoritoare, șervețele. De 
asemenea, punteți la dispoziție obiecte pentru îngrijirea copilului, dacă este 
necesar 

2. Folosiți abilitățile de ascultare de bază: Ar trebui evitată întreruperea victimei în 
timpul narațiunilor, deoarece întreruperile pot împiedica reamintirea 
evenimentelor. Permiteți victimei-martor să-și finalizeze narațiunea și ascultați cu 
atenție ce are de spus. (a se vedea Anexa 2) 

3. Fiți prezent: Întrucât victimele infracțiunilor au adesea amintiri recurente despre 
ceea ce li s-a întâmplat, este important să readucem persoana înapoi în „aici și 
acum”. Aici poate fi util ca părțile interesate din justiția penală să aibă în vedere 
câteva exerciții fundamentale. (a se vedea Anexa 3) 

4. Nu părăsiți niciodată sala de interviu fără să explicați de ce. Înainte ca  
profesionistul să părăsească sala de interviu trebuie să informeze victimele cu 
privire la ceea ce urmează să se întâmple în continuare.  

5. Faceți pauze: Dacă victima devine copleșită de emoții în timpul interviului, este 
necesar să luați o pauză și/sau să luați în considerare încheierea interviului mai 
devreme.  

6. Permiteți victimei să fie intervievată de aceeași persoană: Ar trebui evitate 
contactele repetate cu diferiți profesioniști care intervievează, deoarece 
repovestirea evenimentelor către diferite persoane poate duce la 
retraumatizarea victimei.   

7. Trebuie evitat limbajul acuzator la adresa victimelor: Întrebări și presupuneri de 
genul „De ce ...?” trebuie evitate. 

 

 

Modalități de lucru informate în abordarea traumelor 

Atitudinea specialiștilor poate duce la retraumatizare prin trimiterea de semnale care 
adâncesc starea de victimizare cauzată de un făptuitor și accentuarea depersonalizării victimei. Prin 
urmare, este esențial ca părțile interesate din justiția penală să adopte o atitudine informată despre 
traume.26 O abordare informată despre traume poate fi promovată de următoarele principii:27, fără 
a se limita la acestea:  

 
1. “Nu faceți rău”: Acest principiu etic ar trebui să ghideze întregul interviu. Trebuie evitată 

vătămarea victimei de orice fel, de exemplu prin evitarea interviurilor inutile în timpul 
anchetei, urmăririi penale sau pe durata procesului; de asemenea, trebuie evitate întrebările 
inutile cu privire la viața privată a victimelor (Art. 23 (3c) Directiva UE privind drepturile 
victimelor).  

 

                                                           
26 FRA 2019: 89. 
27 IOM 2018; Rosell et al. 2018; Berbec et al. 2017; Haskell & Randall 2019; Human Rights Watch 2013; FRA 2017; OVC 
2020; Witkin & Robjant 2018; Lilja 2019. 
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2. Manifestați respect și răbdare: Intervievatorii ar trebui să recunoască faptul că dezvăluirea 
evenimentelor de către victimă reprezintă un proces și nu un eveniment unic. În multe 
cazuri, teama de a nu fi crezut este o barieră reală pentru victime în dezvăluirea 
experiențelor (de exemplu, în cazul violenței sexuale). Prin urmare, este deosebit de 
important ca intervievatorii să manifeste în permanență răbdare și respect atunci când li se 
fac astfel de dezvăluiri.  

 
3. Manifestați empatie: Competența emoțională în interviuri necesită dezvoltarea abilităților 

sociale esențiale pentru calmarea și abilitarea victimelor, astfel încât narațiunile acestora să 
fie oferite cât mai exact, coerent, consecvent și persuasiv. De exemplu, intervievatorii cu 
competențe emoționale ascultă victimele, tolerează ceea ce spun, își imaginează că povestea 
lor este adevărată, etc. Evitați limbajul corpului, expresiile sau comentariile prin care se 
poate sugera faptul că experiențele victimei sunt șocante sau dezgustătoare. Un 
intervievator empatic știe să fie în același timp neutru! 

 
4. Adoptați o abordare sensibilă la gen: Întrebați la începutul procedurii penale dacă victima 

s-ar simți mai confortabil vorbind cu un ofițer de poliție/profesionist juridic de același sex. 
Dar, mai important decât genul, este faptul că profesionistul trebuie să fi fost instruit să 
adopte o abordare sensibilă cu privire la traume. Toate părțile interesate ar trebui să 
cunoască și să respecte drepturile și îngrijorările speciale, precum și nevoile femeilor și 
fetelor.  

 
5. Manifestați o abordare adaptată vârstei: Este important să adaptați limbajul la vârsta 

victimei. De asemenea, poate fi util să se pună la dispoziție echipamente pentru copii, cum 
ar fi materiale de desen sau jucării cu ajutorul cărora se poate demonstra infracțiunea 
experimentată. Sala de interviu ar trebui să ofere un mediu calm și liniștit, să fie vopsită în 
culori adecvate, suficient luminată, etc. 

 
6. Competențe interculturale: De asemenea, în situația în care aveți de-a face cu victime 

străine sau care aparțin minorităților culturale/etnice/religioase, este important să 
manifestați o abordare care să țină seama de aspectele culturale. Aceasta presupune că 
părțile interesate din domeniul justiției penale ar trebui să înțeleagă impactul pe care îl poate 
avea cultura asupra traumei, a percepției de sine ca victimă a unei infracțiuni. Este esențial 
ca profesioniștii să înțeleagă faptul că infracțiunile sunt comise de indivizi, nu de culturi, fiind 
important ca aceștia să aibă cunoștințe de bază despre țara de origine a victimei (de 
exemplu, practicile religioase, egalitatea de gen, etc.). Dacă este necesar, apelați la serviciile 
unor interpreți și mediatori culturali. (a se vedea Anexa 4) 
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6. Organizarea training-ului privind traumele pentru profesioniștii din 
justiția penală 

 

 

Majoritatea profesioniștilor din sistemul de justiție penală sunt instruiți în drept sau într-un 
domeniu conex. La prima vedere pare irelevant să ne așteptăm ca profesioniștii în drept să înțeleagă 
trauma psihologică. Cu toate acestea, profesioniștii din domeniul justiției penale ar trebui să aibă o 
înțelegere informată despre traumă, deoarece trauma joacă un anumit rol în procesul justiției 
penale, indiferent dacă acest lucru este înțeles sau nu. Instruirea cu privire la traumă ar oferi 
profesioniștilor abilități practice în interacțiunea cu victimele traumatizate. Mai mult, pentru ca 
sistemul de justiție penală să fie cu adevărat informat cu privire la traumă, profesioniștii au nevoie 
de sprijin în utilizarea acestor noi competențe, în special a proceselor organizaționale care sprijină 
modalitățile de lucru informate despre traumă. Pot apărea multe provocări pe parcurs: legislație și 
reguli procedurale, modalități de lucru și comunicare în cadrul sistemului de justiție penală adânc 
înrădăcinate, valorile organizaționale, conducerea, precum și lipsa resurselor. Aceste subiecte sunt 
abordate în celelalte capitole ale acestui Plan de acțiune.   

Acest capitol include un model de curriculum pentru training cu elemente de bază pentru 
organizarea unui training de una până la două zile despre traumă destinat profesioniștilor din justiția 
penală. Orice training bazat pe acest curriculum ar trebui să fie oferit de experți specializați în 
traumă, capabili să aprofundeze subiectele descrise în curriculum. Mai mult, deoarece legislația, 
procesele, structurile organizaționale, precum și rolurile profesioniștilor variază de la o țară la alta, 
training-ul bazat pe curriculum ar trebui adaptat pentru a putea servi publicului și contextului în 
cauză. În cele din urmă, training-ul în materie de traumă ar trebui să fie inclus în programele anuale 
de formare implementate la nivel local și național pentru profesioniștii din domeniul justiției penale, 
în scopul îmbunătățirii abilităților legate de traumă în sistemul de justiție penală.  

 

Planificarea training-ului dvs. 
 

În această secțiune vom discuta despre modul de planificare a unei experiențe de învățare 
captivante, relevante și motivante. Trebuie avut în vedere cine sunt cursanții dvs. și cum să realizați  
o experiență de învățare care să deservească persoane cu diferite stiluri de învățare și să le 
îmbunătățească abilitățile. Mai mult de cât atât, ținând cont de faptul că training-urile se 
organizează tot mai mult în mediul online, această secțiune include și câteva sfaturi despre 
organizarea unui training online. Secțiunea se bazează în mare parte pe cartea „Design for How 
People Learn” de Julie Dirksen (2020) și pe materialele online puse la dispoziție de Derek Bok Center 
for Teaching and Learning, de la Universitatea Harvard.28 

Cunoșteți-vă cursanții: Înțelegerea cursanților dvs. este o parte importantă din proiectarea 
unei bune experiențe de învățare. Trebuie să știți cel puțin următoarele: 1) Ce își doresc cursanții  
dvs.? 2) Care este nivelul lor actual de calificare? și 3) Cum învață cel mai bine lucruri noi? O 
modalitate de a obține răspunsuri la aceste întrebări este efectuarea unui sondaj de evaluare a 
nevoilor înainte de training. O evaluare a nevoilor ar putea include întrebări de fond, cum ar fi: De 

                                                           
28  https://bokcenter.harvard.edu/online-resources 

https://bokcenter.harvard.edu/online-resources
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cât timp ați lucrat în domeniu? Care este nivelul dvs. de cunoștințe despre traumă? Ați mai participat 
la cursuri pe această temă? În plus, includeți întrebări referitoare la înțelegerea nevoilor cursanților: 
De ce își doresc să afle mai multe lucruri despre traumă? Care sunt provocările cu care se confruntă 
în interacțiunea cu persoane traumatizate și ce vor să învețe? Aceste întrebări vor oferi informații 
relevante cu privire la provocările practice cu care se confruntă cursanții dvs. Mai mult, reflectarea 
la întrebările „de ce? ” și „ce?” poate crește motivația cursanților de a afla mai multe despre subiect. 
În evaluarea nevoilor cursanților puteți include, de asemenea, întrebări despre metodele de 
învățare pe care le preferă (de exemplu, prelegeri, videoclipuri sau studii de caz), putând adapta 
planul de training în funcție de preferințele fiecărui grup.    

Câteva cuvinte despre învățarea adulților: Pe baza cercetărilor, adulții învață cel mai bine 
atunci când au o motivație interioară în acest sens. Asta presupune că un cursant adult trebuie să 
știe: „Cu ce mă ajută acest lucru?” Informațiile pe care doriți să le transmiteți trebuie prezentate 
într-un mod care să îi ajute pe cursanți să înțeleagă relevanța acestora pentru ei. De asemenea, 
cursanții adulți se bazează foarte mult pe experiența anterioară pentru a înțelege idei noi. Puteți 
sprijini această tendință oferindu-le cursanților dvs. momente de tipul „Aha!”, de exemplu momente 
în care o informație nouă este corelată cu alte cunoștințe din trecut. De asemenea, cursanții adulți 
sunt dornici să rezolve problemele. Aceasta înseamnă că utilizarea cazurilor sau prezentarea de 
raționamente contribuie la îmbunătățirea procesului de învățare. Mai mult, cursanții adulți trebuie 
să aibă control asupra propriului proces de învățare. Decizia de a participa la cursuri de training cu 
privire la traume este evident un aspect al controlului asupra propriului proces de  învățare. Cu toate 
acestea, dacă cursanții sunt obligați să participe, le puteți oferi cel puțin o anumită senzație de 
control întrebându-i despre preferințele și nevoile lor înainte de sesiunea de training. 

În proiectarea training-ului țineți cont de cunoscuta teorie a învățării care identifică patru 
tipuri primare de cursanți: vizuali, auditivi, kinestezici și cei care învață prin scriere/citire. Fiecare tip 
de învățare răspunde cel mai bine unei metode diferite de predare. Cursanții vizuali au nevoie de 
reprezentări vizuale (grafice, imagini, videoclipuri); cursanții auditivi își vor aminti cel mai bine 
informațiile prin ascultarea și redarea informațiilor, în timp ce cursanții kinestezici vor fi dornici să 
participe la o activitate practică. Încercați să acoperiți câte puțin din toate stilurile diferite de 
învățare. 

Proiectați o sesiune de training astfel încât curba de învățare să nu fie nici atât de ușoară încât 
să plictisească cursanții, dar nici prea dificilă încât cursanții să-și piardă concentrarea. Învățarea nu 
poate fi sub forma unei „continue asimilări de informații”, în sensul de a oferi în permanență 
cursanților tot mai multe informații noi. Oamenii nu sunt capabili să accepte totul. Asigurați-vă că 
includeți și acele momente de tip „Aha!”, când cursanții înțeleg sau când există ceva familiar în 
conținut la care se pot raporta. Repetiția este importantă, de aceea trebuie să includeți recapitulări, 
memento-uri, puncte de discuții, teste, etc., care să facă un rezumat al subiectelor discutate. 
Încurajând cursanții să-și amintească în mod regulat informațiile pe care le-au învățat recent, îi 
ajutați să păstreze aceste informații în memoria de lungă durată. 

Învățarea unei abilități presupune practicarea acesteia pentru a o putea stăpâni cu adevărat. 
O abilitate precum „moduri de intervievare într-o manieră sensibilă în abordarea traumelor” nu 
devine abilitate prin simpla participare la o prelegere pe această temă. Cursanții dvs. vor avea nevoie 
de exemple și posibilități de punere în practică a ceea ce au învățat. Aceasta ar putea însemna, de 
exemplu, urmărirea modului în care un intervievator experimentat realizează un interviu, urmată 
de propria practică, de exemplu prin interviuri simulate și feedback. Proiectați programul de training 
astfel încât să existe pauze între sesiuni, pentru a permite integrarea noilor informații și, eventual, 
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exersarea noilor abilități înainte de a reveni în sala de curs. Acest lucru este recomandat și în 
curriculum-ul de mai jos. 

Pre-testare: Încurajați cursanții să înceapă procesul de învățare înainte de întâlnirea în clasă, 
cerându-le să realizeze o pre-testare. Una dintre opțiuni este să cereți cursanților să facă scurte 
descrieri ale cazurilor/situațiilor în care au trebuit să se confrunte cu persoane traumatizate. Care 
sunt situațiile pe care le-au considerat provocatoare? Ce fel de soluții au găsit? De ce au considerat 
că soluția a funcționat? Ce informații sau abilități cred că le-au lipsit, dar care i-ar fi putut ajuta să 
rezolve aceste situații? Puteți cere cursanților să reflecteze asupra acestor întrebări și să răspundă 
singuri în scris pentru a-și îmbunătăți propriul proces de învățare. Sau, le puteți cere să vă 
împărtășească aceste reflecții și, cu permisiunea lor, să utilizați aceste exemple în cursuri. (Acestea 
pot fi integrate în special în Modulele 2 și 3.) 

 

Creați un spațiu sigur pentru sesiunile de training: Conversațiile din timpul training-ului devin 
mai ample și mai aprofundate atunci când toată lumea se simte în siguranță să spună ce gândește 
și să-și recunoască punctele slabe. Training-ul în materie de traume abordează, de asemenea, 
subiecte care pot trezi diferite sentimente, acestea putând fi adevărate declanșatoare de traume 
necunoscute de cursanți. Prin urmare, începeți prin a crea un spațiu sigur. Puteți propune unui grup 
sau să conveniți împreună la începutul training-ului cu privire la unele „reguli interne”. În plus, 
alocați timp la începutul training-ului pentru o rundă de prezentări. În mod ideal, întrebările menite 
să „spargă gheața” sporesc motivația de a învăța. Întrebați-i pe cursanți, de exemplu, de ce este 
important pentru ei training-ul pe tema traumelor, de ce vor să afle mai multe despre traume sau 
cât de relevantă este trauma în activitatea lor de zi cu zi.29   

 

Un model de curriculum pentru training 
 

În această secțiune vom introduce un model de curriculum de training privind traumele 
destinat profesioniștilor din justiția penală. Conținutul curriculumului se bazează în mare măsură pe 
expertiza  Helsinki Deaconess Foundation/Centre for Trauma Psychology.30  

Modelul de curriculum este compus din șase module, unde fiecare modul cuprinde:  

1) un obiectiv de învățare, 

2) o scurtă descriere a subiectelor care vor fi tratate, 

3) o descriere a metodelor de training și o propunere cu privire la modalitatea de modificare 
a modulului pentru adaptarea acestuia la diferite grupuri țintă de cursanți, un calendar și 
mediul de învățare online/offline, 

4) resurse suplimentare pentru sprijinirea trainer-ului în pregătirea sesiunilor. 

În mod ideal, training-ul bazat pe acest curriculum este un training destinat instruirii în clasă, 
fiind compus din două sesiuni separate, cu durata de o zi. Este ideal să existe două sesiuni separate 
deoarece, după prima sesiune, cursanții pot reflecta asupra informațiilor și pot practica noile 

                                                           
29 https://whatisessential.org/resources 
30 https://www.hdl.fi/en/support-and-action/immigrants/rehabilitation-for-torture-victims/ 

https://whatisessential.org/resources
https://www.hdl.fi/en/support-and-action/immigrants/rehabilitation-for-torture-victims/
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abilități, înainte de a reveni la a doua sesiune. Repartizarea curriculumului pe parcursul a două zile 
asigură mai mult timp pentru aprofundarea subiectelor, permițând discuții și schimbul de bune 
practici. De asemenea, există posibilitatea să parcurgeți o versiune mai scurtă a curriculumului pe 
parcursul unei singure zile. Mai mult, se recomandă o scurtă sesiune de monitorizare menită să 
perfecționeze utilizarea abilităților dobândite în materie de traume. Pregătirea față în față este mai 
potrivită pentru interacțiune și crearea de rețele de sprijin peer-to-peer, dar și o pregătire online 
bine organizată poate servi acestui scop. 

Orice training bazat pe acest curriculum ar trebui să fie realizat de un expert în traumă care 
să aibă capabilitatea de aprofundare a subiectelor din curriculum, să vină cu exemple practice și să 
răspundă la întrebări. Pentru unele dintre subiecte este necesar să se consulte un expert juridic în 
domeniul dreptului procedural. Dacă este posibil, luați în considerare angajarea unui coleg-trainer, 
de exemplu, un procuror sau un ofițer de asistență juridică cu o anumită expertiză în domeniul 
traumei. Colegii-formatori au avantajul de a putea înțelege provocările practice ale colegilor lor la 
locul de muncă. 

 

MODULUL 1: Ce este o traumă? 

 

Obiectivul de învățare: După acest modul, cursanții vor înțelege ce este o traumă, care sunt 

simptomele comune asociate acesteia și faptul că persoanele reacționează în mod diferit la 

evenimentele traumatice. 

Subiecte de abordat: 

● Definiți trauma pe baza instrumentului de diagnosticare utilizat în contextul dvs. național. Vedeți 
inclusiv secțiunea despre materiale suplimentare. 

 

● Oamenii reacționează diferit la evenimente traumatice similare. Nu toți oamenii care 
experimentează un eveniment potențial traumatic vor trece printr-o traumă psihologică. 
Discutați despre factorii de protecție, factorii de risc și rezistența individuală. 

 

● Faceți distincție între o reacție acută de stres ca urmare a unui eveniment traumatic singular, 
cum ar fi un unic eveniment de infracțiune și circumstanțele traumatizante repetitive, de 
exemplu, violența domestică, incestul, agresiunea sau traficul de persoane. 

 

● Explicați faptul că trauma acută este temporară, că poate dura de la câteva ore la câteva zile, 
dar este totuși o afecțiune severă. Descrieți simptomele, cum ar fi simptomele disociative, 
amintirile vii ale evenimentului traumatic, evitarea stimulilor asociați evenimentului traumatic 
și o stare constantă de hiperexcitare. Simptomele ar putea include, de asemenea, pierderea 
parțială sau totală a memoriei. 

 



 
 

pagina 47 
 

● Explicați că oamenii pot experimenta o serie de reacții după traume, iar cei mai mulți vor scăpa 
de aceste simptome în timp. Persoanele care continuă să prezinte simptome pot fi diagnosticate 
cu TSPT. Puteți prezenta câteva statistici naționale sau grafice cu privire la numărul de persoane 
care experimentează evenimente traumatice și traume, pentru a demonstra prevalența 
acestora. 

 

● Descrieți simptomele TSPT. Luați în considerare ceea ce este relevant din perspectiva unui 
profesionist în justiție penală pentru a afla despre TSPT. Dați un exemplu despre modul în care 
o persoană care suferă de TSPT ar putea reacționa, de exemplu, atunci când raportează o 
infracțiune sau face o declarație în instanță.  

 

● Explicați că, dintre toate formele de traume, abuzul în copilărie tinde să aibă cele mai multe 
complicații cu efect pe termen lung, deoarece apare în cele mai sensibile și critice etape ale 
dezvoltării psihologice. Explicați cum și de ce se întâmplă acest lucru (dacă timpul vă permite). 
De asemenea, abuzul din timpul copilăriei reprezintă un factor de risc în a deveni victimă a 
abuzului sau a infracțiunilor la vârsta adultă. 

 

● Dacă unei persoane îi lipsește sprijinul și îngrijirea, aceasta va învața să răspundă de obicei la 
abuzuri și amenințări prin adaptare mecanică și supunere pasivă. Acest lucru este frecvent 
întâlnit, de exemplu, în rândul copiilor abuzați și a victimelor violenței domestice. Dacă violența 
este repetitivă și implacabilă, atunci persoana traumatizată este expusă unei dereglări fiziologice 
constante, adică va suferi stări extreme de supraexcitare sau subexcitare și imobilitate fizică. 
Aceste reacții capătă adesea un caracter permanent. 

 

● Explicați faptul că este foarte dificil pentru victime să acționeze în situații în care este de așteptat 
ca acestea să acționeze în mod rezonabil. O persoană traumatizată poate acționa numai ca 
răspuns la un pericol imediat. Comportamentul supus este cea mai bună garanție de 
supraviețuire în anumite situații. Ascultarea automată, necontestată și necugetată față de 
făptuitor este potrivită pentru supraviețuire. Rugați cursanții să reflecteze la următoarele: Puteți 
identifica acest tip de reacție în anumite cazuri în care ați fost implicați? Puteți identifica  
probleme atunci când reflectați asupra informațiilor de mai sus și a unor definiții ale actelor 
infracționale? (de exemplu, consimțământul în cazul violului, violența domestică și supunerea la 
violență) 

 

● Menționați conceptul de traumă generațională, ceea ce presupune, pe scurt, faptul că efectele 
psihologice ale traumei sunt transferate de la o generație la alta. Trauma generațională poate 
avea un impact asupra modului în care indivizii înțeleg, gestionează și își vindecă traumele. 

 

● Arătați că felul în care reacționează alte persoane la evenimente traumatice poate fi, de 
asemenea, traumatizant. Pe baza cercetărilor, răspunsul lipsit de sensibilitate din partea 
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sistemelor de justiție penală poate avea efecte traumatizante pentru victime. Vom reveni la 
acest subiect în următoarele module. 

 

● Rugați cursanții să reflecteze timp de cinci minute asupra a ceea ce au considerat a fi cele mai 
importante probleme pe care le-au învățat. Discutați pe perechi/în grup. Recapitulați cele 
învățate din lucrul pe perechi sau prin reformularea tipurilor de traume, reiterând faptul că 
persoanele reacționează diferit, prezintă o gamă diferită de simptome sau nici un simptom. 
Subliniați motivele pentru care oamenii care suferă abuzuri constante reacționează într-un 
anumit fel. Subliniați motivele pentru care acțiunile profesioniștilor înșiși pot retraumatiza sau 
pot sprijini o victimă. 

 

● Încheiați într-o notă pozitivă, de exemplu menționând faptul că există posibilități de sprijin 
pentru persoanele care suferă de traume acute și TSPT. Împărtășiți din propria experiență în 
calitate de expert în traume sau din rezultatele cercetărilor privind tratamentele de succes 
pentru traume. 

Metode de training: Un curs susținut de un expert în traume. Puteți începe sesiunea cerând 
cursanților să completeze un chestionar legate de convingerile acestora despre subiectele de mai 
sus. Acest lucru se poate face fie cu scopul de a înțelege nivelul de cunoștințe al cursanților (o 
opțiune este de a include convingerile într-o evaluare a nevoilor anterior sesiunii), oferindu-vă astfel 
informații utile pentru planificarea cursului. De asemenea, convingerile personale pot ajuta cursanții 
să-și reîmprospăteze memoria pe această temă și/sau să identifice unele concepții greșite legate de 
traume, care pot fi discutate în comun. 

Posibile exemple de convingeri:  

✔ Toate evenimentele traumatice duc la traume (adevărat/fals) 

✔ Toți oamenii care se confruntă cu evenimente traumatice reacționează într-un mod similar 
(adevărat/fals) 

✔ Evenimentele traumatice din copilărie pot avea un efect de mai mare durată asupra 
creierului decât evenimentele traumatice la vârsta adultă (adevărat/fals) 

SFAT PENTRU ONLINE: Există o multitudine de instrumente de traning online care vă permit 
să pregătiți din timp teste sau chestionare pentru sesiunea dvs. online. Acesta poate fi un mod 
eficient de a colecta răspunsuri de la cursanți, iar avantajul suplimentar este că puteți partaja 
răspunsurile grupului printr-un singur clic. De asemenea, puteția compara imediat împreună cu 
grupul răspunsurile anterioare și ulterioare cursului.  

Modificări:  Durata acestei părți teoretice poate varia în funcție de durata training-ului (una 
sau două zile) și în funcție de nivelul de cunoștințe al cursanților. Dacă timpul este limitat, o opțiune 
ar fi să înregistrați acest modul teoretic și să solicitați cursanților să urmărească înregistrarea înainte 
de sesiunea comună. Dacă aveți o sesiune de training care se desfășoară pe parcursul a două zile, 
ați putea lua în considerare includerea unei prezentări și discuții mai detaliate despre, de exemplu, 
unele forme de circumstanțe traumatizante repetitive, cum ar fi violența domestică, abuzul sexual 
asupra copiilor sau traficul de persoane (întrebați cursanții dvs. în evaluarea nevoilor care sunt cele 
mai relevante subiecte pentru ei). 
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Lectură suplimentară:  

Bryant RA. Post-traumatic stress disorder: a state-of-the-art review of evidence and 
challenges. World Psychiatry. 2019 Oct; 18(3):259-269. 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31496089/ 

 

MODULUL 2: Manifestări ale traumei  
 

Obiectivul de învățare: După acest modul, cursanții vor avea o înțelegere mai clară a modului 
în care trauma se poate manifesta în comportamentul unei persoane, cum funcționează memoria 
umană și cum trauma poate bloca procesul de memorare. Cursanții vor înțelege care sunt factorii 
declanșatori ai traumei și de ce aceștia pot fi relevanți în timpul unui proces penal. 

Subiecte de abordat în acest modul: 

● Reacțiile mintale și fizice în timpul unui eveniment traumatic sunt „reacții normale la o situație 
anormală”. Ulterior traumei, sistemul de alertă al minții poate deveni suprasensibilizat, iar 
mecanismele de protecție și supraviețuire ale unei persoane sunt declanșate de amenințările 
percepute (externe sau interne), inclusiv atunci când amenințarea reală a trecut. Aceste reacții 
pot fi foarte înspăimântătoare și confuze. Explicați ce se înțelege prin „fereastra de toleranță”. 
Supraexcitabilitate sau pasivitate. Utilizați infografice pentru explicarea conceptelor. 
 

●  Explicați reacțiile de tip luptă-fugă-îngheț. Afișați o imagine sau un scurt videoclip pentru a 
explica aceste reacții (există multe videoclipuri disponibile online). Rugați cursanții să reflecteze 
asupra modului în care sistemul de justiție penală interpretează, de exemplu, situațiile în care o 
victimă îngheață în timpul unei tentative de viol sau a unei tentative de violență fizică. Această 
interpretare a comportamentului unei victime ține cont de ideea de traumă? Pot da și alte 
exemple? 
 

● Subliniați faptul că procesul de justiție penală se bazează foarte mult pe memorie. Explicați 
funcționarea de bază a memoriei. Explicați: codificarea, stocarea și recuperarea amintirilor. 
 

● Explicați diferența dintre amintirile implicite și amintirile explicite. Folosiți exemple simple 
pentru a explica diferența. Explicați cum traumele pot afecta amintirile implicite și explicite. 
Utilizați imagini/scurte videoclipuri (disponibile online). Dacă timpul permite, cereți cursanților 
să vină cu exemple de amintiri implicite și explicite, legate fie de rolul lor în activitatea 
profesională, fie de viața de zi cu zi.  
 

● Explicați diferitele tipuri de factori declanșatori ai traumei. Dați exemple. Există multe 
videoclipuri și exemple disponibile online. Explicați cum flashback-urile traumatice pot duce la 
sentimente de teamă prelungită, anxietate și neputință. Însă, esențială este experiența victimei 
de a nu-și putea controla propria minte și propriul corp, atunci când amintirile, imaginile, 
emoțiile și senzațiile puternice neplăcute se pot declanșa în orice moment. 
 

● Explicați că nu este întotdeauna posibil să evitați factorii declanșatori. Prezența dvs. în calitate 
de profesionist, o întrebare pe care o adresați, faptul că îi solicitați victimei să-și reamintească 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31496089/
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anumite lucruri sau un obiect din sala de judecată pot constitui, de asemenea, un factor 
declanșator. Persoanele traumatizate pot învăța să identifice factorii declanșatorii și, de 
asemenea, să învețe să folosească tehnici pentru controlarea acestora sau controlarea reacțiilor 
declanșate. Puteți explica câteva tehnici de bază pentru a ajuta persoanele să facă față factorilor 
declanșatori. 
 

● Explicați ce înseamnă disocierea și faptul că aceasta se poate manifesta în diferite moduri. 
 

● Sentimentele primare provocate de traume pot fi foarte amestecate și confuze. De asemenea, 
sentimentele secundare ulterioare evenimentului traumatic pot fi copleșitoare și pot influența 
comportamentul și psihicul victimei în multe feluri. 
 

● Rușinea este un sentiment comun și social. Rușinea se declanșează atunci când o persoană simte 
că a încălcat normele sau așteptările sociale/culturale. Rușinea provoacă evitare și izolare și, de 
asemenea, poate duce la limitarea relațiilor sociale. Rușinea afectează integrarea memoriei 
traumatice în propria identitate și în propria poveste de viață, ceea ce constituie o barieră în 
calea vindecării. 
 

● Sentimentul de rușine de a fi abuzat este un sentiment comun în rândul victimelor violenței, în 
special pentru victimele violenței sexuale. Rușinea nu doar influențează sinele, ci și împiedică 
victimele să vorbească despre violență și să părăsească situația violentă. Sentimentele de rușine 
se intensifică dacă victimele sunt învinovățite sau chiar stigmatizate pentru violența din familia 
sau comunitatea lor, sau dacă actorii de justiție penală adoptă o abordare insensibilă/de 
neîncredere cu privire la povestea lor, etc. 
 

● Explicați sentimentul de ură de sine și sentimentele de poluare mentală și „poluare fizică", 
precum și simptomele asociate acestora. Amintiți-le cursanților că un profesionist ar trebui să 
comunice într-o manieră care să ajute clientul/victima să înțeleagă că acesta nu trăiește 
sentimente de dezgust. 

 
● De asemenea, autoînvinovățirea este frecvent întâlnită în rândul victimelor violenței, în special 

în cazul victimelor abuzurilor sexuale și violenței domestice. Autoînvinovățirea în sine este 
autoincriminare: o evaluare negativă a propriului comportament specific. Victima crede că „a 
făcut ceva teribil”. Se deosebește de rușine, în care o persoană poate crede despre sine: „Sunt 
o persoană oribilă”. 

 

● Un eveniment traumatic poate amenința și sistemul de credințe al unei persoane. Acest lucru se 
datorează faptului că un eveniment șocant poate zdrobi sistemul de credințe, întrucât acesta 
are loc în mod imprevizibil și aleatoriu. Iluzia invulnerabilității dispare și persoana își pierde 
sentimentul de control.  

 

● Recapitulare: Efectele evenimentelor traumatice asupra reacțiilor automate de supraviețuire, 
asupra memoriei, emoțiilor, credințelor și capacității de funcționare. Încheiați repetând faptul 
că experiențele și poveștile de viață ale tuturor sunt unice. Oamenii reacționează diferit la 
experiențe similare. Un eveniment care este traumatic pentru o persoană poate să nu fie 
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traumatic pentru o altă persoană. În urma unui eveniment traumatic, nu toată lumea prezintă 
simptome la nivel mintal. De asemenea, oamenii au diferite moduri și mijloace de coping. 

Metode de training: O prelegere a unui expert în traumă care să prezinte mai multe exemple, 
grafice informative și scurte videoclipuri pentru a demonstra aplicații practice. Alocați timp pentru 
a găsi resurse online în limbile naționale. Acest modul abordează subiecte care pot fi copleșitoare 
mental. Ar fi ideal să încheiem sesiunea cu un exercițiu de curățare mentală, care este, de asemenea, 
o punte de legătură către Modulul 6.  

Lectură suplimentară: 

Consultați Current Care Guidelines din țara dvs. Pentru lecturarea acestuia în limba engleză, 
consultați The National Institute for Clinical Excellence Guideline pentru recunoașterea, evaluarea 
și tratarea tulburărilor de stres posttraumatic la copii, tineri și adulți. 
https://www.nice.org.uk/guidance/ng116 și The Clinical Practice Guideline for the Treatment of 
Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) pentru adulți. https://www.apa.org/ptsd-guideline 

Există o multitudine de videoclipuri disponibile online care explică modul în care funcționează 
memoria și ce impact poate avea trauma asupra memoriei. Vedeți de exemplu acest videoclip 
excelent: https://www.youtube.com/watch?v=4-tcKYx24aA 

Mai jos este un infografic bun cu privire la modul în care traumele afectează memoria: 
https://s3.amazonaws.com/nicabm-stealthseminar/Trauma2017/img/co/NICABM-InfoG-memory-
systems.jpg 

 

 

MODULUL 3: Cum este vizibilă trauma în procesul de justiție penală?  
 

Obiectivul de învățare: După acest modul, cursanții vor înțelege din perspectiva traumei de 
ce o persoană ar putea reacționa sau s-ar putea comporta într-un anumit mod, chiar dacă acest 
lucru pare contraproductiv din perspectiva justiției penale.  

Subiecte de abordat în acest modul:  

 
● Refuzul sau incapacitatea victimei de a vorbi despre evenimente traumatice, inclusiv refuzul de 

a raporta infracțiunea. Explicații dintr-o perspectivă traumatică: în cazul abuzului pe termen 
lung, victimele se pot gândi doar la modalități de supraviețuire pentru moment; întâmpină 
dificultăți în planificarea viitorului; perspectiva asupra timpului se diminuează; capacitatea de  
funcționare este limitată; au dificultăți în a-și aminti ce s-a întâmplat; amintiri implicite vs. 
amintiri explicite; dificultăți în exprimarea verbală a incidentelor; sentimente de vinovăție și 
rușine; stare defensivă; protejarea făptuitorului; incapacitatea de a diferenția ceea ce este 
relevant de ceea ce nu este irelevant; comunicarea cu persoana care realizează o audiere este 
percepută ca înfricoșătoare sau neplăcută. Dați exemple cu privire la problemele prezentate mai 
sus. 

 
● Victima îngheață sau se disociază în timpul audierii, nefiind capabilă să vorbească/să răspundă 

la nicio întrebare. Explicați acest lucru dintr-o perspectivă traumatică (de exemplu, factorii 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng116
https://www.nice.org.uk/guidance/ng116
https://www.nice.org.uk/guidance/ng116
https://www.nice.org.uk/guidance/ng116
https://www.apa.org/ptsd-guideline
https://www.youtube.com/watch?v=4-tcKYx24aA
https://www.youtube.com/watch?v=4-tcKYx24aA
https://s3.amazonaws.com/nicabm-stealthseminar/Trauma2017/img/co/NICABM-InfoG-memory-systems.jpg
https://s3.amazonaws.com/nicabm-stealthseminar/Trauma2017/img/co/NICABM-InfoG-memory-systems.jpg
https://s3.amazonaws.com/nicabm-stealthseminar/Trauma2017/img/co/NICABM-InfoG-memory-systems.jpg
https://s3.amazonaws.com/nicabm-stealthseminar/Trauma2017/img/co/NICABM-InfoG-memory-systems.jpg
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declanșatori de traume). Ce se poate face pentru a ajuta persoana? Dați câteva exemple din 
experiența dvs. despre ceea ce poate declanșa traume în timpul unei audieri/într-o anumită 
situație din sala de judecată. Descrieți ce se poate întâmpla într-o astfel de situație, cum se poate 
identifica faptul că victima nu se simte bine și ce se poate face pentru a o ajuta în acel moment.  

 
● Incapacitatea de a povesti faptele în mod coerent, detaliat și în ordine cronologică, așa cum se 

se dorește în procesul de justiție penală și/sau modificări ale faptelor relatate în timpul 
procesului penal. Mai mult, o victimă ar putea fi considerată de neîncredere dacă își schimbă 
povestea. Dintr-o perspectivă traumatică, aceste reacții sunt de înțeles: amintirile despre 
traume sunt diferite de alte tipuri de amintiri. Retrasarea amintirilor din memoria implicită în 
memoria explicită le modifică. Poate exista un amestec de amintiri, o incapacitate de a face 
diferența dintre reacțiile relevante și irelevante, nedorite/dureroase atunci când încearcă să-și 
amintească anumite detalii, iar o persoană traumatizată ar putea, prin urmare, în mod conștient 
sau inconștient să încerce să nu-și amintească evenimentele. Amintirea este inclusiv un proces 
comunicativ, deoarece persoanele care ascultă joacă un anumit rol, victima putând avea 
sentimente de rușine și vinovăţie. 

 
● Credibilitatea dovezilor asociate cu credibilitatea martorului/victimei. Poate exista o ipoteză de 

bază care pleacă de la ideea de „victimă ideală”, inclusiv o ipoteză asupra modului în care 
oamenii reacționează la anumite evenimente. Dacă o victimă nu reacționează după un anumit 
stereotip –  de exemplu, este supusă, pasivă, sau nu are nicio reacție (este indiferentă în timpul 
relatării evenimentului) – acest  lucru poate fi interpretat ca indiciu al lipsei de credibilitate  atât 
din partea victimei, cât și cu privire la povestea relatată. Explicați aceste reacții dintr-o 
perspectivă traumatică.  

 
● DACĂ includeți un exercițiu de interogare, este important să faceți acest lucru înainte de a 

trece la punctul următor. 
 

●  Procesul penal poate fi retraumatizant. Din punct de vedere al traumei, există o problemă 
asociată procesului penal: procesul se bazează pe prezumția de nevinovăție a făptuitorului, ceea 
ce înseamnă, de exemplu, că ofițerii de poliție, procurorii și judecătorii trebuie să „pună la 
îndoială” toate faptele cazului, inclusiv dacă incidentul a avut loc sau nu. Pentru o persoană 
traumatizată, această situație poate crea o percepție pe care profesioniștii nu o cred, sau pun la 
îndoială povestea victimei. Mai mult, blamarea victimelor este un fenomen recunoscut în 
cercetare. Este posibil ca profesioniștii în justiție penală să nu fie sensibili la experiențele 
victimelor legate de criminalitate care se întâmplă „o dată în viață”, din simplul motiv că pentru 
profesioniști astfel de exemple de criminalitate reprezintă o realitate frecventă. Explicați de ce 
îndoiala/lipsa de credibilitate sunt deosebit de dureroase/dăunătoare pentru o persoană 
traumatizată. Cu toate acestea, există multe lucruri care se pot face pentru a audia o victimă 
într-un mod sensibil.  

 
● Procesele lungi pot fi dăunătoare victimelor, deoarece acestea nu pot „merge mai departe” sau 

nu își pot procesa trauma, fiind nevoiți să își reamintească anumite evenimente și, eventual, să 
se întâlnească din nou cu autorul infracțiunii. Pe de altă parte, pentru unele victime ar putea fi 
benefic să aibă timp să își proceseze trauma, de exemplu prin terapie, dobândind astfel  mai 
multă putere de a vorbi despre eveniment, urmând să ia parte la audieri puțin mai târziu. De 
asemenea, timpii lungi de așteptare în timpul procesului pot fi foarte stresanți, de exemplu 
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atunci când o victimă trebuie să aștepte perioade lungi de timp în afara unei săli de judecată 
înainte de a fi chemată pentru audiere. Există posibilități procedurale pentru a accelera procesul 
penal pentru victimele traumatizate? Sau în timpul procesului propriu-zis? 

 
● Ar putea fi foarte dificil pentru o victimă să înțeleagă faptul că, deși a trecut printr-un eveniment 

traumatizant, procesul nu conduce neapărat la o condamnare. Acest lucru se poate datora 
multor probleme, atât de fond, cât și procedurale. Dintr-o perspectivă traumatică, ar fi 
important să se explice victimei motivele unei decizii de neurmărire penală sau de achitare. 

 
● Încheiați reamintind victimei faptul că vindecarea traumei continuă și după proces; de 

asemenea, trebuie să vă asigurați că victima are toate informațiile de care are nevoie cu privire 
la serviciile de asistență disponibile pe tot parcursul procesului penal, inclusiv ulterior acestuia 
(a se vedea Capitolul 3). 

Metode de învățare: La început, le-ați putea cere cursanților să identifice unele dintre 
principalele provocări cauzate de traumă în procesul de justiție penală. După ce grupul a identificat 
unele dintre provocări, acestea pot fi reunite pe o tablă albă, putând parcurge alături de cursanți 
exemplele date, dintr-o perspectivă traumatică. De asemenea, majoritatea punctelor discutate vor 
fi o recapitulare a Modulelor 1 și 2.  

Exercițiu de interogare/ascultare: Împărțiți grupul în perechi și oferiți-le instrucțiuni pas cu 
pas. Nu trebuie să dezvăluiți întregul exercițiu dintr-o dată. PARTEA 1) Rugați toți cursanții să se 
gândească la o simplă afirmație de fapt, cum ar fi „Am mâncat un sandwich în această dimineață”, 
„Merg la jogging în fiecare marți”, „Bunica mea locuiește în Germania”, „Cerul este albastru”. 
Acordați câteva minute, ca toată lumea să își scrie afirmația. Apoi, cereți perechilor să desemneze o 
persoană care va prezenta afirmația mai întâi. După ce au decis, dați următoarea instrucțiune: „În 
următoarele două minute, perehea dvs. va încerca să găsească un lucru fals sau o discrepanță în 
afirmația dvs.” Invitați cealaltă persoană să pună la îndoială afirmația în toate modurile posibile: 
cerând mai multe detalii, încercând să-l prindă pe partener cu minciuni, întrebând de ce ar avea sens 
afirmația, etc. În calitate de trainer, cronometrați cele două minute și anunțați cursanții când a 
expirat timpul. (Sfat pentru online: există multe instrumente online care vă permit să temporizați 
automat perechile/subgrupurile.) După expirarea timpului, rugați cursanții să facă schimb de rol și 
să repete exercițiul, de data aceasta cu afirmația celeilalte persoane. Repetați instrucțiunile pentru 
„investigator” și cronometrați exercițiul. PARTEA 2) Rugați aceleași perechi să folosească aceeași 
afirmație, dar de data aceasta dați următoarele instrucțiuni: „Acum sunteți foarte interesați de 
afirmație și doriți să aflați mai multe despre aceasta. Nu trebuie să fiți de acord cu afirmația, dar 
sunteți interesat de punctul de vedere al celeilalte persoane”. Anunțați perechile când a expirat 
timpul, schimbați rolurile și repetați. PARTEA 3) Rugați cursanții să reflecteze: „A existat vreo 
diferență între discuția 1 și discuția 2?”, „Cum v-ați simțit în timpul discuției 1 și a discuției 2?”, „A 
doua discuție a avut o abordare diferită de prima?” Rugați cursanții să-și împărtășească impresiile 
cu grupul, dacă sunt dispuși să facă acest lucru.          

Modificări: Dacă aveți un training de două zile cu două sesiuni separate, puteți da teme 
(voluntare). Rugați cursanții să țină un jurnal de învățare în care să reflecteze asupra efectelor 
traumei atât în cazurile la care lucrează, cât și asupra propriilor bune practici. Jurnalul de învățare 
poate fi folosit doar de cursanții înșiși, sau le puteți cere acestora să vă împărtășească observațiile 
din jurnal, astfel încât să puteți folosi exemplele lor în Modulul 4. Puteți colecta înregistrările din  
jurnal utilizând un formular/instrument, precum formularele Google. Asigurați-vă că nu colectați 
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nicio informație personală și subliniați cursanților faptul că aceștia nu ar trebui să dezvăluie 
informații personale sau atribute personale în descrierea cazurilor. 

O opțiune pentru teme este să cereți cursanților să citească articolul “The Impact of Trauma  
on Adult Sexual Assault Victims” menționat în lecturile suplimentare. Ca alternativă, pentru cei care 
sunt mai orientați spre practică, cereți-le să arunce o privire asupra întrebărilor modelului IACP 
pentru interviuri informate despre traume.   

Lectură suplimentară: 

Lacy, J. W., & Stark, C. (2013), The neuroscience of memory: implications for the courtroom. 
Nature reviews. Neuroscience, 14(9), 649–658. https://doi.org/10.1038/nrn3563 

Găsiți mai jos un articol excelent și foarte clar scris, care prezintă câteva dintre constatările 
cheie din ansamblul de cunoștințe din domeniul neuroștiinței, cu aplicabilitate în problema 
agresiunii sexuale și impactului acesteia asupra victimelor: The Impact of Trauma on Adult Sexual 
Assault Victims https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/trauma_eng.pdf 

The International Association of Chiefs of Police (IACP) tool for trauma-informed interviewing: 
https://www.theiacp.org/resources/document/successful-trauma-informed-victim-interviewing 

 
 

MODULUL 4: Folosirea garanțiilor procedurale în protecția și sprijinirea victimelor 

traumatizate 
 

Obiectivul de învățare: După acest modul, cursanții vor înțelege care sunt garanțiile 
procedurale disponibile pentru protecția și sprijinirea victimelor traumatizate și modalitățile de 
utilizare a acestora. Cursanții vor împărtăși cele mai bune practici și vor începe să-și dezvolte abilități 
informate cu privire la traume. 

Subiecte de abordat:  

● Reflecții sau cazuri prezentate în temele pentru acasă. 
 

● Mai întâi cereți cursanților să identifice într-un grup/în grupuri mai mici garanțiile procedurale 
care ar ajuta o persoană traumatizată să facă față procesului. Notați aceste detalii pe o tablă 
albă. 
 

● Raportarea infracțiunilor este primul pas în procesul de justiție penală, acesta constituind deja 
un pas major pentru victimă. Spațiul în care se realizează raportarea infracțiunilor ar trebui să 
fie sigur și prietenos. Întrebați cursanții cum percep spațiul din sediul poliției și mediul în care 
se realizează raportarea infracțiunii. Ce ar putea fi îmbunătățit din perspectiva traumei? 
 

● O victimă a infracțiunii ar trebui să fie informată cu privire la serviciile de asistență disponibile. 
Furnizarea de informații într-o manieră informată despre traume include furnizarea 
informațiilor în diferite formate (în scris, pe cale orală) într-un limbaj ușor de înțeles și cu 
repetarea informațiilor, deoarece o persoană traumatizată ar putea să nu fie capabilă să rețină 

https://doi.org/10.1038/nrn3563
https://doi.org/10.1038/nrn3563
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/trauma_eng.pdf
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/trauma_eng.pdf
https://www.theiacp.org/resources/document/successful-trauma-informed-victim-interviewing
https://www.theiacp.org/resources/document/successful-trauma-informed-victim-interviewing
https://www.theiacp.org/resources/document/successful-trauma-informed-victim-interviewing
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toate informațiile simultan. Deși procedurile diferă de la o țară la alta, o bună practică este 
aceea de a cere permisiunea unei victime privind transmiterea datelor sale de contact unui 
furnizor de asistență, astfel încât acesta să o contacteze, fără a mai fi nevoie ca victima să ia 
singură măsuri. Întrebați cursanții dacă cunosc diferite servicii disponibile pentru victimele 
infracțiunilor. Care consideră că este rolul lor în furnizarea de informații despre serviciile de 
asistență pentru victime? Văd vreo posibilitate de îmbunătățire a furnizării de informații? 
 

● Se efectuează o evaluare personală a nevoii de protecție specială a victimei în timpul anchetei 
preliminare? Aflați cum se desfășoară evaluarea individuală privind protecția specială și dacă 
există orientări/instrucțiuni naționale relevante pe această temă. Întrebați cursanții dacă, în 
opinia lor, acest proces funcționează bine. Dacă nu, care sunt provocările și cum ar putea fi 
acestea depășite? 
 

● Din perspectiva victimei, ar fi benefic să existe un singur investigator pe tot parcursul procesului 
de investigație. Asta pentru ca victima să nu fie nevoită să repete povestea altor persoane 
diferite, oferind posibilitatea de a crea, într-o situație ideală, o relație de încredere cu 
investigatorul. De asemenea, ar fi benefic ca investigatorul să fie de același sex cu victima, de 
exemplu în cazurile de agresiuni sexuale și violență domestică. În ceea ce privește cazurile unde 
victimele sunt copii, ar fi benefic ca investigatorul să fie de specialitate. Sunt aceste garanții 
disponibile în legislație? Dar în practică? Care sunt experiențele cursanților? Au idei de 
îmbunătățire? 

 
● Spațiile pentru intervievarea unei victime ar trebui să fie sigure și prietenoase și, de asemenea, 

să protejeze intimitatea. Copiii victime trebuie audiați în spații special destinate acestora. Există 
o opțiune pentru înregistrarea video a interviului de pre-investigație și utilizarea acestei 
înregistrări video în locul audierii victimei în instanță, dacă aceasta nu se simte confortabil să 
fie audiată în instanță? Care sunt impresiile și experiențele cursanților în acest sens? Verificați 
legislația națională. 
 

● Victimele traumatizate ar putea beneficia de mai multe interviuri în timpul fazei premergătoare 
anchetei, deoarece situația și condiția lor mentală pot varia de la o zi la alta. De asemenea, 
posibilitatea intervievării multiple (de către același anchetator) ar putea ajuta victima să 
construiască o narațiune mai coerentă. Procesul și practicile ar permite acest lucru? Există 
posibilitatea de a permite victimei să decidă care este „momentul oportun” pentru a fi 
intervievată? 
 

● În cazul în care instruiți ofițeri de asistență juridică/furnizori de asistență juridică: Au aceștia  
posibilitatea de a întâlni persoanele traumatizate de mai multe ori pentru a câștiga încredere și 
pentru a le pregăti pentru audiere? Este important să se explice victimei ce urmează să se  
întâmple în instanță, să se asigure posibilitatea de practicare a audierii și direcționarea către 
serviciile de sprijin pentru victime, inclusiv către o persoană de sprijin. Cum are loc acest lucru 
în practică? Vizitarea unei săli de judecată cu o victimă înainte de audiere poate fi de ajutor. Ce 
profesionist ar fi în măsură să facă acest lucru? Cum ar putea fi pus acest lucru în practică? 
Există vreo experiență în acest sens? The Swedish Crime Victim Authority a realizat o 
înregistrare video al unui proces simulat31. Ar fi utile înregistrări video similare? Au cursanții 
alte idei posibile pentru reducerea obstacolelor privind participarea la un proces? 

                                                           
31 https://www.youtube.com/watch?v=JJaXVJ3I_E4&amp%3Bfeature=youtu.be   

https://www.youtube.com/watch?v=JJaXVJ3I_E4&amp%3Bfeature=youtu.be
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● Discutați despre mijloacele de protecție a victimei în timpul procesului, inclusiv prevenirea 

contactului accidental dintre victime și infractori în incinta instanței prin folosirea unor uși și 
zone de așteptare separate pentru victime și inculpați, sau posibilitatea audierii victimei în 
spatele unui ecran sau într-o sală separată, dacă victima dorește acest lucru. Există opțiunea de 
a utiliza o conexiune video sau audio pentru audierea fie a victimei, fie a inculpatului? Poate o 
instanță să audieze o victimă fără ca inculpatul să fie prezent sau să dispună ca ședința sau 
întregul proces să fie ținute în spatele ușilor închise? Există măsuri speciale de protecție pentru 
copiii victime? Care sunt impresiile și experiențele cursanților cu privire la aceste mijloace? 
Verificați legislația națională cu privire la mijloacele disponibile. 
 

● Discutați despre utilizarea martorilor experți și a opiniilor scrise ale experților. Acestea pot fi 
folosite în mod general pentru a spori credibilitatea mărturiei unei victime (de exemplu, 
motivele pentru care nu își poate aminti detalii sau nu poate relata o poveste în mod coerent) 
sau pentru a oferi informații dintr-o perspectivă traumatică asupra motivului pentru care o 
victimă a reacționat într-un anumit mod în timpul incidentului (de exemplu, supunere, 
pasivitate, înghețare). Care sunt impresiile, experiențele și cele mai bune practici ale cursanților 
cu privire la utilizarea martorilor experți și a opiniilor scrise ale acestora? 
 

● Există posibilitatea de a face pauze sau chiar de a amâna o sesiune pentru o altă zi, dacă victima 
este copleșită emoțional? Cine poate cere o pauză sau o amânare? Cine poate identifica dacă 
o victimă nu se simte bine în timpul procesului?  

 
● Ce se întâmplă după proces? Cum vă puteți asigura că victima nu întâlnește accidental inculpatul 

după proces/în afara sediului instanței? Cum ajunge victima acasă? Ar putea cineva (de pildă o 
persoană de sprijin sau un prieten) să însoțească victima până acasă? Când și cum va primi o 
victimă informații despre hotărâre? Existe bune practici? 

 

● Dintr-o perspectivă traumatică, este important să se explice motivele unei decizii de neurmărire 
penală sau de achitare. Dintr-o perspectivă traumatică, este important de menționat în mod 
explicit că ceea ce i s-a întâmplat victimei a fost incorect, chiar dacă nu s-a dat nicio sentință în 
respectivul caz, din cauza persoanelor x și y. De asemenea, ar fi benefic din perspectiva vindecării 
victimei ca aceasta să primească un feedback cu privire la audierea sa și la faptul că a fost 
suficient de curajoasă să se prezinte în sala de judecată. Puteți cere cursanților să împărtășească 
exemple în calitate de ofițeri de asistență juridică, procurori sau judecători, cu privire la 
modalitățile prin care explică o hotărâre judecătorească într-o manieră prietenoasă cu privire la 
traumă. De asemenea, puteți cere cursanților să se gândească la posibile modalități de a oferi 
informații și feedback pe durata procesului.    

Metode de învățare: Este de preferat ca discuția să fie facilitată de un expert juridic, în mod 
ideal, un profesionist cu o experiență similară cu cea a cursanților. Înainte de a pregăti acest modul, 
verificați garanțiile procedurale disponibile în legislația dvs. națională. Este important să includeți în 
acest modul schimbul de experiențe și cele mai bune practici. De asemenea, le-ați putea cere 
cursanților să-și împărtășească cele mai bune practici din temele pentru acasă/jurnalul de învățare. 
Gândiți-vă cum puteți/ați putea colecta și împărtăși cele mai bune practici prezentate, astfel încât 
cursanții să poată începe să folosească aceste practici după finalizarea training-ului. În cazul în care 
organizați o sesiune de monitorizare, reveniți la cele mai bune practici (a se vedea Modulul 6).  
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SFAT PENTRU ONLINE: Unele dintre instrumentele online pun la dispoziție o tablă digitală 
pentru colectarea ideilor în timpul unei sesiuni de training, sau puteți utiliza un instrument online, 
cum ar fi Miro, pentru a colecta și împărtăși cele mai bune practici online.  

Modificări: Este important să adaptați acest modul în funcție de grupul de profesioniști pe 
care îl instruiți, deoarece profesioniști sunt implicați în diferite etape ale procesului de justiție 
penală, având roluri și posibilități diferite în cadrul procesului. De exemplu, există mai multe 
posilități pentru un ofițer de asistență juridică să poarte discuții și să pregătească victima pentru un 
interviu. Un procuror de obicei nu se întâlnește cu victima înainte de a intra într-o sală de judecată, 
dar poate utiliza în continuare unele practici în ceea ce privește abordarea victimei într-o manieră 
informată despre traume. Un judecător care prezidează procesul este capabil să gestioneze acest 
proces, de exemplu, să ofere pauze sau chiar să amâne o sesiune. Un ofițer de asistență juridică sau 
o persoană de sprijin (dacă este disponibilă) poate organiza o sesiune de informare la încheierea 
procesului pentru a explica și a discuta hotărârea dată. Procurorii și judecătorii ar putea, de exemplu, 
să se gândească la forma și stilul deciziilor. 

 

 

MODULUL 5 Modalități de lucru informate cu privire la traume 
 

Obiectivul de învățare: După acest modul, cursanții vor putea dezvolta metode informate în 
materie de traume în lucrul cu victimele infracțiunilor. 

Subiecte de abordat:  

● Definiți abordarea informată cu privire la traume: metode de lucru care se bazează pe 
înțelegerea efectelor nocive ale experiențelor traumatice, împreună cu principiile 
fundamentale de compasiune și respect. Chiar și o scurtă întâlnire informată despre traume 
poate fi semnificativă. 
 

● Principiile îngrijirii informate cu privire la traume: siguranță, alegere, încredere, abilitare. 
Dați exemple despre ceea ce înseamnă acestea în practică. 
 

● Explicați principiile de bază ale unui spațiu sigur. Prezentați imagini sau dați exemple. 
Crearea unui loc sigur presupune, de asemenea, neîntreruperea interviului sau a 
conversației. 
 

● Descrieți o structură pentru o întâlnire informată despre traume. Victimele ar trebui să fie 
informate cu privire la numele și funcția fiecărei persoane prezente la întâlnire, precum și o 
scurtă explicație a rolului lor profesional. Aflați dacă sexul participantului la întâlnire este 
important pentru victimă. Îndepliniți-le dorințele în acest sens ori de câte ori este posibil. 
Informați victima cu privire la structura și obiectivele întâlnirii; evitați un „interviu formal” și 
oferiți opțiuni cel puțin pentru alegeri minore, cum ar locul în care să stea. Menționați faptul  
că este posibil să fiți nevoit să adresați întrebări neplăcute și explicați motivul. Asigurați-vă 
că victima înțelege ceea ce spuneți și că este liberă să adreseze întrebări în orice moment, 
inclusiv despre rolurile profesioniștilor. Încheiați sesiunea cu un rezumat și spuneți clar care 
vor fi următorii pași. 
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● Comunicare: Fiți prezent. Concentrați-vă asupra clientului/victimei. Păstrați contactul vizual. 

Observați persoana - ce face? Observați-vă propriile emoții corporale. Începeți cu discuții 
mărunte sau adresați întrebări „ușoare” la care toată lumea este capabilă să răspundă. 
Acordați victimei suficient timp, luând pauze dacă este necesar. Asigurați din nou persoanele 
traumatizate că au la dispoziție tot timpul necesar pentru a-și pune ordine în  gânduri și 
pentru a oferi detalii suplimentare sau pentru a descrie evenimentele în felul lor. Este util să 
rețineți că unele persoane vor prefera întrebările „deschise” și vor vorbi într-un mod 
„deschis”, în timp ce alții se pot simți mai siguri pe ei și mai capabili să gestioneze 
comunicarea prin întrebări și răspunsuri scurte. Rețineți faptul că, în cele mai multe cazuri,  
victimele nu sunt familiarizate cu procedurile legale și terminologia juridică. Repetați 
folosind propriile cuvinte ceea ce a spus clientul pentru a vă asigura că ați înțeles. Întrebați 
clientul/interpretul dacă v-au înțeles. 
 

● Rămâneți calm. Observați-vă propriile emoții. Etapele emoționale ale victimei pot varia de la 
plâns la agresiune. Nu vă lăsați provocat. Fiți atent, prezent și dați răgaz persoanei în cauză. 
Tolerați sentimentele incomode pe care le-ați putea avea față de client/victimă și față de 
propria persoană. Spuneți clientului că emoțiile în această situație sunt normale și că „le-ați 
văzut pe toate”. Explicați câteva acțiuni de bază pentru readucerea persoanei din starea de 
hiperexcitare sau pasivitate în „aici și acum”. 
 

 Nu uitați să informați victima cu privire la măsurile de sprijin disponibile. Repetați aceste 
informații de mai multe ori în timpul unei întâlniri și/sau oferiți-le sub diferite formate (în 
scris, pe cale orală). 

 Rugați cursanții să discute în grupuri mici despre bunele practici pe care le cunosc pentru 
întâlnirea victimelor. 

 Este importantă maniera în care sunt formulate întrebările în timpul unui interviu cu victima. 
În funcție de modul în care este adresată o întrebare, aceasta ar putea fi percepută de către 
victimă ca o acuză pentru acțiunile lor sau pentru incapacitatea de a-și aminti un anumit 
lucru. Tehnicile de interviu informate cu privire la traume pot fi folosite pentru a reformula 
întrebările într-un mod care ajută victimele să-și reamintească despre un eveniment 
traumatic și să ajute profesioniștii în colectarea mai multor informații și dând victimei 
sentimentul că este susținută32. 

 Rugați cursanții să discute despre lista de întrebări din instrumentul IACP (a se vedea nota 
de subsol de mai sus) în perechi sau în grupuri mici: Care este părerea lor despre aceste 
întrebări? Cum le-ar putea folosi? De asemenea, puteți pregăti un joc de rol care să ofere 
cursanților posibilitatea de a testa întrebările. 

 Aduceți în discuție următorul punct (în perechi sau în grup): Din perspectiva victimei 
traumatizate, credeți că este mai bine să evitați să forțați victima să răspundă/să își spună 
povestea în timpul audierilor, dacă acest lucru pare prea dureros, chiar dacă acest lucru ar 
putea duce la imposibilitatea de a construi un caz de urmărire penală sau la o condamnare? 
Sau este mai bine să forțăm puțin persoana să vorbească despre amintirile dureroase, dacă 
acest lucru crește șansele unei condamnări? Răspunsul depinde de la caz la caz și necesită 

                                                           
32 https://www.theiacp.org/resources/document/successful-trauma-informed-victim-interviewing 
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echilibru! Nu trebuie să vă opriți dacă la început întâmpinați dificultăți, ci încercați să 
întrebați din nou victima dintr-un unghi diferit sau acordați-i timp. Explicați că cercetările au 
arătat că victimele infracțiunilor vor să fie ascultate și vor să participe activ la proces. Mai 
mult, „a se face dreptate” sub forma unei sentințe poate fi relevant din perspectiva 
vindecării traumei. Mai mult decât atât, neputând vorbi despre incident la audieri, victima 
poate rămâne cu sentimentul că „a eșuat din nou”. 

 Solicitați un aspect de interpretare, dacă timpul permite: este important să aveți un interpret 
profesionist care să respecte normele de etică, o persoană cu care victima să simtă că poate 
lucra, o persoană care să rămână pe tot parcursul procesului, cu calități personale care să 
ajute victima să se simtă în siguranță să dezvăluie lucruri sensibile. Dacă este posibil, trebuie 
respectate preferințele victimei în ceea ce privește sexul interpretului. În unele cazuri, 
victimele se pot simți inconfortabile sau intimidate de persoane care provin din propria 
cultură sau din țara de origine din cauza experiențelor traumatice anterioare. La fel, victimele 
se pot simți intimidate de persoane care provin dintr-o altă cultură. Cel mai bine este să 
lucrați ținând cont de preferințele victimelor cât mai mult posibil. Care sunt experiențele și 
cele mai bune practici ale cursanților dvs. în ceea ce privește interpretariatul? 

Metode de training: O discuție facilitată de un expert în traume. Includeți lucrul în perechi și 
timpul pentru discuții. Problema interpretariatului ridică de obicei multe întrebări și multe discuții. 
Ați putea lua în considerare posibilitatea de a aloca mai mult timp acestei teme și de a invita un 
specialist.  

 

MODULUL 6: Sprijinirea profesioniștilor 
 

Obiectivul de învățare: După acest modul, cursanții vor înțelege de ce întâlnirea cu persoane 
traumatizate poate fi o povară mentală și vor învăța câteva metode de a face față acestei sarcini.  

Subiecte de abordat în acest modul:  

● Explicați retraumatizarea: Lucrul cu persoane aflate în situații precare, inclusiv cele care trec 
prin suferințe și pierderi profunde, poate consuma foarte mult din punct de vedere 
psihologic. Explicați ce înseamnă oboseala și satisfacția în manifestarea compasiunii. 
 

● Explicați mecanismele din spatele stresului bun și ale stresului rău. Factorii relevanți ai 
fiecărei persoane, cum ar fi propriile puncte slabe, chiar și propriii factori declanșatori de 
traume, reacțiile automate ale fiecărei persoane. Menționați semnele de avertizare, cum ar 
fi iritație, dificultăți/tultubări de  somn, pierderea simțului umorului, oboseală constantă, 
uitare, apatie, hipertensiune arterială, dureri de cap constante, cinism și lipsa motivației. 
 

● Instrumente pentru bunăstare: Recunoașteți propriile limitări și limitările organizației dvs., 
sprijinul colegilor, echilibrul personal/viața personală, dezvoltarea abilităților dvs. 
profesionale, consilierea la locul de muncă, auto-reflecția, crearea rutinelor, stabilirea 
propriilor limite, folosind tehnici de relaxare și adoptând un stil de viață sănătos. 
 

● Ce face angajatorul dvs. pentru a vă sprijini bunăstarea? Deschideți subiectul consilierii 
și/sau supravegherii la locul de muncă. Este acesta disponibil? Ar trebui să fie disponibil și 
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cum ar putea fi organizat acest lucru? Există un alt sprijin oferit de colegi și supraveghetori? 
Ce altceva există? 
 

● Este important să elaborați un plan de auto-îngrijire. O modalitate bună de a începe este să 
faceți un test de auto-reflecție asupra sarcinii mentale, de exemplu măsurarea calității vieții 
profesionale. ProQoL măsoară satisfacția compasiunii și oboseala cauzată de compasiune. 
Testul este disponibil în mai multe limbi accesând site-ul de internet 
https://proqol.org/ProQol_Test.html. De asemenea, pe pagina de internet găsiți multe alte 
resurse utile și link-uri legate de subiectul oboselii cauzate de compasiune și îngrijire. Dacă 
aveți timp, faceți acest test ca parte a training-ului și comentați rezultatele. 
 

● Rețineți faptul că există câteva mici obiceiuri pe care le puteți adopta cu ușurință pentru a 
spori bunăstarea participanților. Un mic pas eficient este să începeți să acordați atenție 
igienei mentale între ședințe. Puteți dezvolta „rutine de curățare mentală”, cum ar fi o 
plimbare sau beți un pahar cu apă înainte de a începe următoarea sesiune. Distribuiți câteva 
instrumente pe care le utilizați sau pe care le cunoașteți. Dacă timpul vă permite, testați 
împreună câteva exerciții. Discutați despre cum să creați noi obiceiuri pentru bunăstare. 
 

● Încheiați sesiunea cerând cursanților să petreacă 5-10 minute pentru a răspunde singuri în 
scris la următoarele întrebări: 1) Ce ați simțit, învățat, înțeles în timpul training-ului? 2) Ce 
puncte forte ați identificat la dvs., în modurile dvs. de lucru și în modalitățile de lucru ale 
organizației dvs.? 3) Ce provocări ați recunoscut în activitatea dvs./în modul dvs. de lucru în 
cadrul organizației? Pot fi acestea schimbate? Și dacă da, cum? 4) Ce se întâmplă după acest 
training/odată ce reveniți la locul de muncă? Ce veți lua cu dvs.? Întrebați dacă cineva este 
dispus să împărtășească câteva impresii cu privire la exercițiu. 
 

●  Alocați timp pentru a face un rezumat al training-ului și pentru a discuta posibilele etape 
următoare. 
 

● Solicitați feedback după efectuarea training-ului. 
 

 
Metode de training: O discuție condusă de un expert în traume, incluzând exemple și exerciții 

practice.  

Resurse adiționale:  

The Center for Victims of Torture furnizează informații și instrumente de acces deschis pe 
pagina lor de web privind Măsurarea calității vieții profesionale: https://www.proqol.org/  

Instrumentele de auto-îngrijire pentru reducerea stresului bazate pe o stare de atenție 
susținută sunt disponibile pe site-ul web https://palousemindfulness.com/, iar resursele privind 
tehnicile de psihoeducare și relaxare sunt disponibile în mai multe limbi pe site-ul web 
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/materiaalit/serenen-materiaalit/  

Solicitați feedback: Rezervați timp pentru colectarea feedback-ului (la sfârșitul sesiunii). 
Includeți în feedback întrebări precum: Training-ul s-a ridicat la înălțimea așteptărilor dvs.? Ați 
învățat ceva nou? Training-ul v-a ajutat la îmbunătățirea abilităților profesionale? Care sunt 

https://www.proqol.org/
https://palousemindfulness.com/
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/materiaalit/serenen-materiaalit/
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subiectele pe care doriți să le aprofundați în continuare? De asemenea, ați putea cere cursanților să 
răspundă din nou la afirmațiile/întrebările din Modulul 1 (sau dintr-o evaluare a nevoilor) pentru a 
vedea dacă s-a îmbunătățit nivelul de înțelegere a cursanților. Acest lucru vă va permite să raportați 
unele modificări cu privire la nivelul de înțelegere, ca impact al training-ului dvs. 

Propuneți o sesiune de monitorizare: O scurtă sesiune de monitorizare (de 1 până la 2 ore) 
permite adresarea de întrebări sau abordarea preocupărilor care ar fi putut apărea după finalizarea 
training-ului. De asemenea, o astfel de sesiune va sprijini crearea unui obicei de a folosi modalități 
de lucru informate despre traume. Mai mult, puteți utiliza o sesiune de monitorizare pentru a 
colecta mărturii și pentru a măsura impactul training-ului dvs., aducând în discuție întrebări precum: 
V-ați folosit noile abilități? Cum? Au fost acestea utile și dacă da, în ce fel de situații? Ați luat în 
considerare unele dintre cele mai bune practici prezentate? Au avut succes? Nu au avut succes? De 
ce credeți că ați avea nevoie pentru a le putea folosi? Ați creat noi practici bazate pe cunoștințele 
pe care le-ați învățat? 

Către organizații informate cu privire la traume: În mod ideal, cursanții nu numai că își vor 

modifica propriile metode de lucru, dar vor pleda pentru abordări informate în materie de traume 

în organizațiile lor. În mod normal, acest lucru necesită timp și implicare. La sfârșitul training-ului 

sau în sesiunea de monitorizare, faceți un brainstorming despre modalitățile de sprijinire a 

cursanților pentru a deveni actori ai schimbării. Un exemplu în acest sens ar putea fi dezvoltarea 

unei rețele de profesioniști informați cu privire la traume. Rețeaua ar putea susține și mai mult ideea 

de training în materie de traume, membrii acesteia ar putea deveni ei înșiși traineri, sau ar putea 

sprijini structuri, procese și orientări informate despre traume în cadrul organizațiilor lor.   
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ANEXE 
 

 

 

Anexa 1 – Modelul PAEPIE (PEACE) 

Tabelul a fost creat de autori pe baza explicației detaliate oferite de OIM cu privire la realizarea 
interviurilor cu victimele traficului de persoane (VoT). Acest tabel reprezintă un instrument util 
pentru furnizorii de justiție penală care au nevoie să fie ghidați cu privire la pașii importanți ai 
procesului de intervievare: Pregătire și Planificare/(Preparation and Planning); Angajare și Explicare 
(Engaging and Explaining); Povestire (Accounting); Încheiere și Evaluare (Closure and Evaluation). 
Autorii au preluat părți importante din fiecare etapă de intervievare și le-au adaptat pentru a se 
aplica victimelor infracțiunilor în general, adăugând în același timp aspecte particulare de luat în 
considerare pe baza experienței practice de lucru a Consorțiului cu victimele infracțiunilor.  

Pregătirea și 
Planificarea 
interviului 

Pregătirea și Planificarea (P) reprezintă un prim pas important în orice proces 
de intervievare conform modelului PEACE. Este cheia unui interviu de succes. 
Prin urmare, este necesară o bună planificare înainte de efectuarea oricărui 
interviu. În faza pregătitoare, toate acțiunile ar trebui să fie ghidate de 
principiul „Nu faceți rău”, iar interesul superior al victimei ar trebui să primeze. 
Aceasta înseamnă că interviul nu ar trebui să se desfășoare într-un moment 
sau într-un loc care ar putea pune victima în pericol. Unitățile de poliție 
relevante și părțile juridice interesate ar trebui să se pregătească, după cum 
urmează:   
• Selectați anchetatorii potriviți pentru interviu. Trebuie avute în vedere 
considerațiile de gen și drepturile copilului. De asemenea, intervievatorii ar 
trebui să aibă cunoștințe extinse cu privire la forma infracțiunii în cauză și să 
conștientizeze nivelul de sensibilitate și experiență necesar în interacțiunea cu 
victimele. 
• Dacă este necesar, apelați la serviciile unor interpreți. Interpreții ar trebui să 
fie verificați în mod corespunzător înainte de contractarea serviciilor lor. 
• Analizați informațiile disponibile. Analizați probele, profilul victimei și așa mai 
departe. 
• Pregătiți punctele de probă (de exemplu, posibilitatea de a strânge dovezi 
medicale (de exemplu, probe ADN)). 
• Pregătiți locul de desfășurare a interviului. Asigurați-vă că este un loc sigur, 
confidențial, liniștit, securizat și confortabil. Dacă este posibil, interviul ar 
trebui să aibă loc într-o locație neutră, mai ales în fazele inițiale în care victima 
poate considera sediile instituțiilor de aplicare a legii un loc înfricoșător. 
• Informați echipa de intervievare. Informați echipa cu privire la natura cazului, 
probe și orice alte informații despre victimă. 
• Faceți cercetări de fond. Asigurați-vă că echipa de intervievare este informată 
cu privire la practicile culturale și/sau nuanțele care trebuie luate în 
considerare pentru a se asigura că victima se simte confortabil. De asemenea, 
acest lucru poate ajuta la stabilirea de relații cu victima. 
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• Asigurați-vă că ați rezervat suficient timp pentru interviu. Intervievarea 
victimelor necesită răbdare și înțelegere. Întrucât victimelor li se cere să-și 
amintească o experiență traumatică, probabil va fi nevoie de timp ca acestea 
să povestească evenimentele. Interviurile de această natură pot necesita, de 
asemenea, pauze regulate, mai ales atunci când avem de-a face cu copii. 

Angajare și 
Explicare 

După ce ați luat toate măsurile pentru pregătirea interviului, următorul pas 
implică: 
• Angajarea victimei prin dezvoltarea unui raport cu aceasta; 
• Explicarea rolului, drepturilor și responsabilităților victimelor-martor ale 

infracțiunii și solicitarea consimțământului acestora de a coopera; și 
• Explicarea modului în care se va desfășura interviul. 

Povestire Faza de povestire a modelului PEACE încorporează două elemente distincte: 
1. Povestirea sau „reamintirea liberă”; și 
2. Întrebări. 
Povestirea/Reamintirea liberă  
Aceasta este faza cheie a întregului interviu. În această fază, victimele își 
povestesc experiențele în propriile cuvinte și fără întrerupere. În acest 
moment, echipa de intervievare este sfătuită să utilizeze selectiv instrucțiuni 
foarte scurte sau cuvinte de încurajare, cum ar fi „continuați” și „vă descurcați 
bine”, pentru a evita posibile întreruperi ale intervicului prin pauze sau 
momente de tăcere din partea victimelor. 
Interogarea 
În această fază, interogarea este utilizată pentru a expune punctele probatorii 
care fuseseră relatate de victimă în timpul „reamintirii libere”. Întrebările 
adresate de intervievator trebuie să fie foarte atent formulate, astfel încât să 
se asigure că povestirea victimei este cât mai exactă și nu este produsul 
sugestibilității.   

Încheiere Procesul de intervievare ar trebui să se desfășoare într-o manieră structurată 
și în timp util. În acest sens, este important să rezumați punctele cheie 
exprimate de martorul victimei ca mijloc de verificare a dovezilor pe care 
victima le-a furnizat, folosind cuvintele victimei și permițând acesteia să 
corecteze orice posibile greșeli. De asemenea, o bună practică dovedită este 
aceea de a acorda timp victimei ca în încheiere să adreseze întrebări pe care le 
poate avea. Victimele ar trebui să fie întrebate dacă interviul a fost acceptabil, 
dacă l-au înțeles pe deplin și dacă au întâmpinat probleme pe care doresc să le 
discute. 

Evaluare În plus față de evaluarea probelor colectate, este pertinent ca performanțele 
intervievatorilor și ale partenerilor de interviu (de exemplu, interpreți) să fie 
evaluate. Evaluările trebuie realizate după fiecare interviu și nu trebuie 
amânate la finalul întregului proces de intervievare. Acest lucru va permite 
identificarea acțiunilor investigative care trebuie întreprinse imediat, precum 
și furnizarea de orientări cu privire la accentul asupra probelor sau structurii 
următorului interviu. Feedback-ul primit ar trebui să constituie parte 
integrantă din procesul de evaluare. 

Tabel propriu bazat pe descrierea OIM (2018) a modelului PEACE (Ibid.: 38- 41).  
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Anexa 2 – Linii directoare pentru ascultarea activă 

În lucrul cu victimele infracțiunilor, profesioniștii din justiția penală ar trebui să asculte cu 
atenție victimele și să reflecteze la ceea ce spun. De asemenea, ar trebui să demonstreze înțelegere 
și empatie față de ceea ce spun victimele, acceptându-le cu adevărat sentimentele și având 
încredere în capacitatea lor de a găsi soluții. Această anexă a fost elaborată pe baza Payoke’s 
Guidelines for active listening (2014) privind ascultarea activă în contextul VoT și a fost adaptată cu 
precădere victimelor infracțiunilor.  

Atunci când părțile interesate din justiția penală ascultă în mod empatic, acestea înțeleg 
gândurile, credințele și sentimentele victimelor, pe lângă cuvintele lor. Acest lucru implică 
ascultarea activă și adresarea de întrebări precum: Înțeleg ce spune? Mă înțelege? Care sunt 
sentimentele care însoțesc ceea ce spune? Care este contextul în care este relatată povestea sa? 
Care este cadrul de referință al clientului? Unele linii directoare pentru ascultarea activă în timpul 
anchetei penale includ următoarele:  

 Decideți să ascultați și să vă concentrați asupra victimei. 

 Evitați distragerea atenției (privirea în altă parte, privirea la documente, aruncarea privirii 
spre ceas). 

 Nu faceți confuzie între conținut și modul de exprimare - presupuneți că victima are ceva 
important de spus, chiar dacă întâmpină dificultăți în exprimarea unui anumit lucru. 

 Cultivați empatia față de victimă - încercați să vă puneți în locul ei. 

 Folosiți-vă imaginația și puneți-vă în situația clientului. 

 Concentrați-vă și încercați să vă imaginați cadrul de referință și punctul de vedere. 

 Evitați presiunea timpului, ori de câte ori este posibil. 

 Nu întrerupeți - lăsați clientul să termine ceea ce are de spus. 

 Amintiți-vă expresii cheie sau folosiți asocieri de cuvinte pentru a vă aminti aspecte specifice 
ale poveștii victimei. 

 Respectați intonația, tonul, volumul și stilul de exprimare al victimei. 

 Acordați atenție expresiilor faciale ale victimei, precum și altor indicii nonverbale. 

 Acordați timp clientului să reevalueze, să rețină detalii sau să corecteze erorile și lăsați-l să 
continue când este gata. 

 Folosiți gesturi sau fraze simple pentru a demonstra ascultarea. 

 Adresați întrebări care stimulează gândirea. 

 Răspundeți neutru. 

 Folosiți parafrazarea sau clarificarea întrebărilor pentru a confirma că ați înțeles corect 
povestea sa. 

 Reflectați la ceea ce a spus victima înainte de feedback. 
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Anexa 3 – Exerciții de împământare 

Această anexă include o listă de patru exerciții de împământare ce pot fi folosite în timpul 
investigațiilor penale atunci când părțile interesate constată că o victimă are flashback-uri. Aceste 
exerciții sunt preluate din Health and Human Rights Info (HHRI)’s Manual “Mental Health and 
Gender-Based Violence”. HHRI este finanțat de ONG-ul norvegian Mental Health Project care își 
propune să împărtășească informații despre sănătatea mintală și încălcările drepturilor omului. A 
fost ales acest exercițiu deoarece victimele violenței de gen sunt adesea extrem de traumatizate,  
manualul fiind disponibil în mai multe limbi (engleză, spaniolă, rusă, arabă, portugheză, nepaleză și 
ucraineană). Este important de subliniat că TOATE părțile interesate din domeniul justiției penale 
pot utiliza aceste instrumente pe tot parcursul procesului penal, deoarece acestea sunt decisive în 
adoptarea unei abordări sensibile cu privire la traume în timpul procedurilor penale.   

Exercițiul de împământare nr. 1 - Simțirea greutății corpului (5 minute) Sursă: HHRI 2016: 47 

Acest exercițiu ajută victimele „înghețate” sau amorțite să se concentreze asupra momentului 
prezent, activează mușchii trunchiului și picioarelor, ceea ce conferă o senzație de structură fizică. 
În momentul în care suntem copleșiți de emoții, de regulă mușchii noștri își schimbă starea de la 
încordare extremă la colaps muscular; mușchii trec de la o stare de apărare activă (luptă și fugă) la 
supunere, devenind mult mai relaxați decât în mod normal (hipotonie musculară). Când suntem 
conectați cu structura noastră, este mai ușor să suportăm aceste sentimente. Suntem capabili să 
controlăm experiența și să gestionăm mai bine sentimentele de fragmentare (copleșire). Rugați 
victima să efectueze următorul exercițiu: 

 Simțiți-vă picioarele pe pământ. Faceți pauză cinci secunde. 

 Simțiți greutatea picioarelor dvs. Faceți pauză cinci secunde.  

 Încercați să bateți din picioare încet și cu atenție de la stânga la dreapta și înapoi, apoi 
repetați. Persoana ar trebui să-și simtă fesele și coapsele atingând șezutul scaunului. Faceți 
pauză cinci secunde.   

 Simțiți cum spatele dvs. atinge spătarul scaunului. 

 Rămâneți pe loc și spuneți dacă simțiți vreo diferență. 

 

Exercițiul de împământare nr. 2 – Reorientarea spre prezent (10 minute) Sursa: HHRI 2016: 158 

Acest exercițiu este de ajutor victimelor aflate într-o stare de „înghețare”, în care se simt 
amorțite și imobilizate. Intervievatorul ar trebui să asiste victima în a-și folosi simțurile pentru a 
putea reveni pe deplin în prezent și a se simți în siguranță. Rugați victima să privească în jur și să 
numească trei lucruri pe care le pot vedea.  

 Uitați-vă la ceva concret (un obiect, o culoare etc.) Spune-ți ce vedeți. 

 Numiți trei lucruri pe care le auziți. Ascultați un sunet (muzică, voci, alte sunete). Spune-ți ce 
auziți. 

 Numiți trei lucruri pe care le atingeți. Atingeți ceva (diferite texturi, diferite obiecte). Spune-
ți ce ați atins.   
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Exercițiul de împământare nr. 3 – “Strânge-îmbrățișează” (5 minute) Sursa: HHRI 2016: 159 

Acest exercițiu calmează persoanele supraviețuitoare care sunt agitate. De asemenea, poate 
ajuta victimele „înghețate” să se concentreze pe momentul prezent. Cereți victimei să își încrucișeze 
brațele în fața corpului și apoi să le tragă spre piept. Cu mâna dreaptă, ar trebui să-și prindă brațul 
stâng, iar cu mâna stângă să își prindă partea superioară a brațului drept. Strângeți ușor și trageți 
brațele spre interior. Mențineți această strângere puțin timp. Persoana trebuie să mențină 
tensiunea și apoi să elibereze, după care să strângă din nou puțin timp și apoi să elibereze.   

 

Exercițiul de împământare nr. 4 - Numărarea respirațiilor (4 minute) Sursa: HHRI 2016: 160 

Rugați victima să se așeze într-o poziție confortabilă, păstrând coloana vertebrală dreaptă și 
capul ușor înclinat înainte. Rugați-o să închidă ușor ochii și să respire adânc.   

 Pentru a începe exercițiul, victima va începe să numere, spunând mental „unu” pe expir. 

 La următoarea expirație va spune „doi” și așa mai departe până la „cinci”. 

 Faceți un nou ciclu de respirații. 

 Repetați de cinci ori. 

Nu numărați niciodată mai mult de cinci și cereți persoanei să numere doar pe expir. Astfel, veți ști 
că și-a pierdut atenția în momentul în care aceasta numără până la opt, doisprezece, etc. 

 

Anexa  4 – Ce este recomandat să faceți și ce nu este recomandat să faceți în comunicarea 

interculturală  

Interacțiunea cu victimele străine și/sau victimele care provin din familii de migranți sau 
aparținând minorităților culturale și/sau etnice necesită abilități multiculturale și adaptate 
particularităților culturale. Astfel, este important să urmați aceste principii de comunicare  preluate 
din Payoke’s Human Trafficking: What to Do? - A Practical Guide for Healthcare Providers, Law 
Enforcement, NGOs & Border Guards (2014). Autorii au adaptat aceste principii pentru a se aplica în 
comunicarea cu victimele infracțiunilor, în general.  

 

DA NU 
Dezvoltați spiritul de conștientizare a altor culturi. Aflați 
cât mai multe lucuri despre alte culturi pentru a înțelege 
modul în care valorile pot influența acțiunile și 
comportamentele. 
 

Nu generalizați și nu dezvoltați stereotipuri 
despre culturi pe baza interacțiunilor dvs. cu 
câteva persoane. 

Amintiți-vă faptul că, deși cultura poate modela modul 
în care o persoană acționează sau răspunde la diferite 
situații, acesta nu este definit complet doar prin cultură. 
Existăși  alți factori care influențează modul în care 
oamenii acționează, percep evenimentele sau 
interpretează situațiile. 
 

Nu judecați cultura victimei prin propria dvs. 
cultură. Înțelegeți că există diferențe, fără ca 
nicio cultură să fie superioară sau inferioară. 
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Căutați activ oportunități de a învăța despre alte culturi. 
Faceți cercetări, participați la activități sponsorizate de 
diverse comunități etnice/culturale, discutați cu liderii 
grupurilor culturale sau învățați câteva expresii în 
limbile lor. 

Nu fiți „orbi din punct de vedere cultural”, 
presupunând că suntem toți la fel, cu aceleași 
tipare de gândire și aceleași reacții la anumite 
situații. Recunoașteți faptul că există diferențe 
culturale și că situațiile pot fi interpretate în 
mod diferit de la o cultură la alta. 
 

Aflați care sunt diferențele dintre cultura dvs. și cultura 
lor cu privire la comportament și modul de exprimare 
adecvat. Aflați care sunt indiciile non-verbale care ar 
putea fi ofensatoare sau confuze pentru persoanele din 
anumite culturi și adaptați-vă exprimarea la nevoile lor. 
 

Nu vă așteptați ca victima să accepte imediat 
cultura și valorile dvs. culturale. Trebuie să vă 
așteptați ca aceasta să manifeste o anumită 
rezistență și confuzie până când realizează ce i 
se întâmplă. 

Recunoașteți că victimele se află într-o cultură care nu 
le aparține și, prin urmare, pot simți o pierdere a 
propriei identități. Înțelegeți nevoia victimei de a-și 
păstra identitatea culturală atunci când se integrează în 
cultura dvs. 
 

Nu subestimați dificultățile pe care le pot avea 
victimele în adaptarea la cultura dvs. Acordați-
le timp să parcurgă procesele obișnuite de 
adaptare culturală. 

Respectați în mod egal toate victimele, indiferent de 
țara de origine. 

Nu tratați oamenii diferit pe baza culturii din 
care provin. Tratați toate victimele cu același 
nivel de respect, indiferent de mediile și 
culturile lor. 
 

Tratați fiecare victimă ca un individ, indiferent de țara 
sau cultura din care provine.  

Nu faceți generalizări cu privire la oamenii de pe 
diferite continente (asiatici, africani, europeni). 
Amintiți-vă că fiecare continent este format din 
țări individuale, unde există state individuale, 
provincii, teritorii, regiuni, etnii și comunități 
culturale. 
 

Ascultați activ și empatic. Încercați să vă transpuneți în 
situația victimei. 

Nu vă fie teamă să cereți victimei mai multe 
explicații atunci când nu înțelegeți ceva. 
Asigurați-vă că obțineți informațiile necesare 
care vor fi de mare ajutor pentru victimă.  

 


