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INTRODUCERE

Trainingul reprezintă un instrument substanțial. Avocații, procurorii și judecătorii
trebuie să dețină o bună cunoaștere a acquis-ului UE și a instrumentelor sale de cooperare,
precum și o înțelegere adecvată și o încredere reciprocă în diferitele sisteme naționale.
Trainingul juridic reprezintă un instrument cheie pentru consolidarea încrederii și a
cooperării reciproce între juriștii din statele membre ale UE, în vederea protejării victimelor
traficului de persoane, atât cetățeni europeni, cât și cetățeni străini și pentru a avea o
contribuție activă în lupta împotriva fenomenului.
Este foarte important ca informațiile prezentate la aceste evenimente să fie
consecvente, utile, de actualitate, astfel încât acestea să poată fi utilizate mai departe în
activitatea de zi cu zi de către avocații și magistrații care participă la astfel de evenimente.
Scopul acestei publicații este de a prezenta detaliat modul în care trainerii și
organizatorii pot pregăti un astfel de eveniment, de la pregătirea prealabilă până la evaluarea
finală prin care se analizează impactul evenimentelor asupra grupurilor țintă.
Publicația a fost elaborată în cadrul proiectului Training lawyers, prosecutors, judges
to ensure better rights protection for migrants and refugees victims of human trafficking, care
este implementat cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene, coordonat
de Asociația Pro Refugiu – România, în parteneriat cu Center for the Study of Democracy Bulgaria, Centre for European Constitutional Law - Grecia, Italian Coalition for Civil Liberties
and Rights și Association Trabe Iniciativas para la Economia Social i Solidaria - Spania.
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1. ACTIVITĂȚI PRELIMINARE

Traficul de persoane este una dintre cele mai grave infracțiuni și o încălcare a
drepturilor omului care se extinde dincolo de granițe și jurisdicții. Pentru a combate și preveni
traficul de persoane, este necesar ca toate părțile interesate să adopte o abordare holistică
prin acțiuni integrate de natură juridică, prevenire și protecție.
Obiectivul trainingului juridic este de a oferi cunoștințe, resurse și responsabilizare
profesioniștilor din domeniul juridic în abordarea problemelor legate de traficul de persoane,
sub toate aspectele sale. La finalul trainingului, participanții vor fi capabili să recunoască mai
bine indicatorii traficului de persoane și să asigure condamnarea traficanților cu celeritate.
Participanții vor pleca de la curs nu doar cu o mai bună înțelegere a fenomenului de trafic de
persoane prin dobândirea de cunoștințe și instrumente, ci vor fi determinați să dețină un rol
activ în combaterea traficului, conform responsabilităților.
Pentru a atinge aceste obiective, este necesară implicarea unor diferite părți
interesate în organizarea și susținerea trainingului.

1.1. Promovarea cursului de training
Având în vedere audiența de specialitate a trainingului juridic și cadrul instituționalizat
al participanților invitați, promovarea este o etapă de pregătire a unui curs de training juridic.
În cazul în care se folosește, promovarea se poate realiza pe site-urile de internet ale
asociațiilor profesionale, în mass-media juridică de specialitate, în instituțiile de formare
juridică, etc.

1.2. Selecția publicului țintă, numărul optim de participanți
Selecția participanților la training depinde de tipul, domeniul de aplicare și scopul
trainingului. Un training juridic poate beneficia de reunirea participanților din diverse profesii
juridice, care se află în etape diferite de carieră și/sau care îndeplinesc roluri și îndatoriri
diferite la locul lor de muncă. În cazul în care participanții provin din țări diferite, se poate
introduce o cerință privind limba utilizată. Menținerea numărului de participanți (excluzând
speakerii) în intervalul de 20-25 de persoane permite flexibilitate, interacțiune.
Potențialii participanți ar trebui să beneficieze de un termen rezonabil privind
invitațiile la training, având în vedere în special ședințele de judecată și alte activități
procedurale programate sau urgente pe care aceștia au obligația să le îndeplinească. În
principiu, invitațiile transmise juriștilor din categoria „profesiilor liberale”, cum ar fi avocații,
se pot transmite personal, în timp ce invitațiile către magistrați se pot trimite prin intermediul
instanțelor și parchetelor în care își desfășoară activitatea.
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Procedurile de selecție
Se poate întâmpla ca la un training să înscrie un număr mai mare de persoane decât
numărul maxim prevăzut. În acest caz, organizatorul trainingului ar trebui să stabilească și să
facă cunoscute criteriile de selecție care vor defini lista finală a participanților.
Organizatorul evenimentului poate alege dintre mai multe proceduri de selecție,
ținând cont de avantajele și dezavantajele fiecăreia:
● Primul venit, primul servit: această metodă pentru participanții la selecție
poate motiva înregistrarea timpurie și se poate asigura atingerea numărului țintă de
participanți cât mai curând posibil. Totuși, această metodă poate împiedica prezența
participanților cu o experiență relevantă.
● Selecția pe baza experienței și pregătirii profesionale: această metodă poate
facilita participarea persoanelor din medii juridice diferite, asigurând participarea unui
număr adecvat de avocați, judecători și procurori. Cu toate acestea, pot exista întârzieri
în atingerea numărului prevăzut de participanți din fiecare categorie de participanți vizați.
● Selecția bazată pe motivul/motivele de participare: se poate acorda prioritate
juriștilor care demonstrează disponibilitatea de a dobândi expertiză specializată în
domeniul abordat în cadrul trainingului.
● Selecția bazată pe probabilitatea de a participa la alte evenimente
transnaționale: se poate acorda prioritate acelor persoane care nu au beneficiat niciodată
de oportunitatea de a participa la alte evenimente transnaționale în alte state membre
ale UE.
În afară de metoda primul venit, primul servit, celelalte metode enumerate pot fi
combinate pentru a defini o listă corespunzătoare de participanți care să garanteze buna
implementare a trainingului.
Organizatorul trainingului ar trebui să pregătească și să distribuie publicului țintă un
formular de înregistrare prin care persoanele își pot exprima interesul de a participa la
eveniment. Formularul de înregistrare ar putea fi trimis prin e-mail, fiind necesar ca acesta să
fie disponibil online pe site-ul de internet al evenimentului sau pe alte platforme de
diseminare. Scopul principal este ca trainerii și organizatorii să cunoască profilul general al
publicului așteptat.
Prin intermediul acestui formular, participanților li se pot solicita să furnizeze
informații precum:
 Numele și prenumele
 Adresa de e-mail
 Profesia
 Baroul/Instanța/Parchetul/Instituția/Organizația
 O scurtă descriere a experienței profesionale
 Motivul/Motivele pentru participarea la training
 Participarea anterioară la traininguri, similare sau nu (dacă există)
 Tematica și/sau problemele pe care persoana le dorește abordate în cadrul
trainingului
 Metodele de training preferate
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Rezultatele preconizate ale trainingului

Formularul de înregistrare ar trebui să fie însoțit de acordul privind colectarea datelor
cu caracter personal.

1.3. Trainerii, speakerii și alte părți interesate
Trainerii juridici
Participarea trainerilor cu experiență constituie baza organizării oricărui training care
abordează problemele legate de traficul de persoane și care este destinat profesioniștilor din
domeniul juridic. Avocații, procurorii și judecătorii cu experiență în subiectul instruirii nu
numai că transmit cunoștințele lor privind legislația relevantă și jurisprudența, ci și
împărtășesc provocările pe care le-au întâmpinat în activitatea lor și soluțiile pe care le-au
găsit pentru a le depăși. De fapt, trainerii ar trebui să dețină cunoștințe avansate până la
nivelul de expert, în funcție de audiența și tematica trainingului.

Speakerii invitați
Se pot invita speakeri care pot împărtăși din experiența lor. În cazul în care există
speakeri invitați, rolul lor ar trebui să fie concentrat pe probleme de specialitate din subiectul
general al trainingului. Prezența acestora ar fi importantă în special atunci când participanții
la training au diferite niveluri de cunoștințe pe această temă. Speakerii trebui selectați pe baza
expertizei lor, în concordanță cu proiectul în cauză și în funcție de subiectul fiecărui
eveniment: cooperarea judiciară în materie penală în cazurile referitoare la refugiați și alți
resortisanți ai țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane; relevanța Cartei
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în protejarea victimelor; procedurile de
compensare financiară; victimele traficului de persoane care sunt minori neînsoțiți; asistență
juridică pentru victime, etc.
Este important atât pentru organizatorii trainingului, cât și pentru potențialii
participanți să aibă informații despre speaker.
Informațiile relevante pe care vor trebui să le ofere în prealabil speakerii includ:
●
●
●
●
●

Studii
Experiența profesională
Participarea la training-uri anterioare/conferințe
Puncte de prezentare
Slide-uri de prezentare (dacă este cazul)

Organizațiile guvernamentale internaționale
Reprezentanții organizațiilor guvernamentale internaționale pot fi în măsură să
informeze participanții cu privire la modul de coordonare a activităților anti-trafic la nivel
internațional. Organizațiile relevante includ, în special, agențiile ONU, cum ar fi Oficiului ONU
pentru combaterea traficului de droguri și prevenirea criminalității (UNODC), Înaltul
Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR) și Organizația Internațională pentru Migranți
(OIM).
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Organizațiile non-guvernamentale (ONG-urile)
ONG-urile reprezintă o resursă de experiență în activitățile anti-trafic. În funcție de
țara în care se organizează trainingul și de subiectele care vor fi abordate, organizatorul
trainingului poate facilita intervențiile reprezentanților ONG-urilor care lucrează în țările de
origine, de tranzit și/sau de destinație ale victimelor traficului de persoane.
Instituțiile
Reprezentanții instituțiilor își pot împărtăși cunoștințele despre politicile anti-trafic și
procesul decizional al oricărei inițiative de prevenire, combatere și pedepsire a traficului de
persoane. Instituțiile sunt concepute ca o categorie vastă, incluzând entități internaționale,
regionale și naționale (de exemplu, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale,
Agentii guvernamentale de combatere a traficului de persoane etc.).
Agențiile locale de aplicare a legii
Agențiile de aplicare a legii reprezintă părțile interesate cheie în lupta împotriva
traficului de persoane. Implicarea lor activă la training poate fi relevantă în ceea ce privește
împărtășirea provocărilor în identificarea și urmărirea penală a traficanților.
Personalul administrativ
În cele din urmă, cel puțin un membru al echipei administrative a entității care
organizează trainingul juridic ar trebui să fie implicat în activitățile pregătitoare și în
desfășurarea trainingului, pentru a asigura implementarea fără probleme a tuturor sesiunilor.

1.4. Alegerea locației
Locația în care se va organiza trainingul este extrem de relevantă pentru asigurarea
unui nivel ridicat de participare. Dacă trainingul se adresează profesioniștilor din domeniul
juridic, cu mult înaintea selectării datelor de desfășurare a trainingului, este bine să se
realizeze un exercițiu de localizare a posibilelor locații. Organizatorul trainingului ar trebui să
puncteze cele mai importante locații în care lucrează de obicei profesioniștii, astfel încât
locația trainingului să se afle în imediata apropiere. Locațiile importante includ, de exemplu,
instanțele de judecată, parchetele, barourile.
Locul de desfășurare trebuie să fie adecvat activităților care urmează a fi realizate în
timpul trainingului, dar ar trebui să permită, în același timp, o logistică ușoară în cazul în care
unii profesioniști trebuie să fie disponibili la cerere pentru probleme urgente care pot să apară
la locul de muncă. Sălile spațioase sunt de preferat sălilor de conferințe standard, deoarece
acestea permit un grad mai mare de flexibilitate în planificarea activităților, de exemplu
pentru realizarea unor exerciții de grup , sau o sală cu mai multe locuri destinată sesiunilor
plenare. Dimensiunea spațiului de desfășurare a trainingului trebuie să corespundă cu
numărul participanților. De asemenea, sala trebuie să fie dotată cu echipamente audio-video,
flip-chart-uri și Wi-Fi. În cazul în care va fi nevoie de interpretare simultană în cadrul
evenimentului, sala trebuie să aibă în dotare echipamentele necesare de interpretare (cabina
interpreților și căștile) sau va trebui să se asigure închirierea în prealabil a acestora.

1.5. Interpretarea simultană
În cazul unui training internațional în care se asigură interpretarea, este crucială
alegerea metodei de interpretare și a interpreților adecvați pentru buna desfășurare a
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evenimentului. Ar trebui întotdeauna să se opteze pentru interpretarea simultană, deoarece
interpretarea consecutivă încetinește considerabil ritmul de desfășurare a trainingului. Sunt
de preferat interpreții cu experiență anterioară în traininguri juridice și, în orice caz, ar trebui
să li se pună la dispoziție din timp glosare cu terminologia utilizată, toate materialele
trainingului, precum și orice alte documente relevante.

1.6. Durata cursului
Conținutul trainingului trebuie să fie în concordanță cu timpul alocat acestuia. Este
important să vă asigurați că participanții nu sunt copleșiți. În același timp, datorită importanței
extreme a creării de „rețele” judiciare informale între regiuni și țări, ar trebui să se acorde
suficient timp pentru interacțiunea în afara sesiunilor, pe lângă exercițiile practice.

1.7. Informații practice și de logistică
Înainte de training, tuturor participanților selectați trebuie să li se ofere informații
practice și instrucțiuni privind locul de desfășurare a trainingului, inclusiv datele de contact
ale organizatorilor. Formularele și detaliile privind rambursarea cheltuielilor ar trebui, de
asemenea, să fie oferite anterior, sau cel mai târziu la începutul trainingului.
Organizatorul trebuie să se asigure că informațiile practice despre training sunt
diseminate în mod corespunzător, pentru a se asigura că toți participanții selectați se vor
prezenta în cele din urmă la eveniment. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să se
implementeze o serie de activități enumerate mai jos.
Organizatorul trainingului trebuie să pregătească lista părților interesate sau care
sunt potențial interesate de training și/sau diseminarea informațiilor cu privire la acesta.
Potențialii susținători în diseminarea informațiilor cu privire la training ar putea include
instanțele, parchetele, barourile locale, precum și alți furnizori de training-uri juridice.
Ar trebui să se pună la dispoziția participanților, a organizațiilor și instituțiilor care ar
putea fi interesate să sprijine diseminarea cursului o fișă cu informații privind trainingul.
Această fișa cu informații poate conține date precum: tema principală, numele
organizatorului evenimentului, site-ul de internet al organizatorului, denumirea proiectului,
datele de contact ale persoanei responsabile cu asigurarea de detalii suplimentare, audiența
evenimentului, datele de desfășurare a trainingului și durata acestuia, costul (de exemplu,
training finanțat din granturi, anumite costuri pe care participanții le pot plăti, etc.).
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2. EVALUAREA NEVOILOR LEGALE

Pornind de la nevoile furnizorilor de training privind realizarea unui plan de training,
este nevoie de anumite decizii importante în care metodologia are un rol important.
Identificarea nevoilor poate avea loc în următoarele două faze:
Un sondaj care vizează avocații și magistrații care poate furniza prin
chestionare datele necesare pentru crearea programei de training.
●

Identificarea necesităților, dezvoltată la sfârșitul sesiunilor de training, care
servește ca exemplu pentru elaborarea unui nou plan adaptat unui domeniu și unei zone
specifice.
●

Pentru realizarea celor două faze de cercetare, se recomandă efectuarea unei cereri
de informații care să ofere date cantitative și calitative prin dezvoltarea instrumentelor de
colectare a informațiilor, precum și colectarea și analiza efectivă a acestora.
Obiectivul este nu numai de a propune un plan de training adecvat, ci și de a observa
și analiza aspectele care afectează practica juridică și care împiedică desfășurarea eficientă a
activității; identificarea deficiențelor resimțite și experimentate de protagoniști în
desfășurarea activității lor; identificarea factorilor interni și externi care generează frustrări în
rândul respondenților și dificultăți pentru instituțiile lor.
Prin cercetarea nevoilor de instruire, obiectivul este de a găsi „indicii” care să răspundă
nevoilor multiple impuse de realitate. A solicita diferiților actori identificarea nevoilor lor
reprezintă un prim pas către reflecție, deoarece „forțează” o introspecție care poate genera
o atitudine critică.
Având în vedere provocările majore cu care se confruntă justiția, formarea avocaților,
judecătorilor și procurorilor trebuie să se realizeze în mod corespunzător, astfel încât de
rezultatele acesteia să beneficieze atât profesioniștii, cât și societatea, în general.

2.1. Obiectivele evaluării nevoilor legale
Obiectivele generale ale evaluării nevoilor legale sunt următoarele:
Identificarea nevoilor de formare ale profesioniștilor din domeniul
juridic care în activitatea lor zilnică se ocupă de victimele traficului de persoane.
●
Elaborarea de concluzii pentru a oferi instrumente privind dezvoltarea
posibilelor planuri de training.
●
Dezvoltarea unei propuneri-cadru de planuri de training care să
acopere cele mai urgente nevoi identificate.
●
Implementarea planului de training într-un context particular, bazat pe
nevoile identificate.
Obiectivele specifice sunt:
●

7


Identificarea dacă grupul țintă are abilități specifice în domeniu și dacă
acestea sunt suficiente pentru a-și desfășura activitatea.

Recunoașterea faptului că au sau nu nevoie de formare specifică pentru
a-și desfășura activitatea zilnică, reflectând natura complexă a fenomenului traficului
de persoane din ultimele decenii.

Identificarea dificultăților care provoacă probleme în procesul de
inovare în justiție.

Primirea unui feedback pozitiv sau negativ din partea profesioniștilor
din domeniul juridic cu privire la formarea continuă și specializată.

2.2. Metodologia
Instrumentele utilizate în proces se bazează pe experiență și practică și oferă o
multitudine de informații.
Mai jos sunt enumerate etapele privind identificarea și analiza nevoilor de formare ale
diferitelor agenții, instituții și entități specializate din diferite țări, pentru a conduce la
dezvoltarea unui plan de training:
●
●
●
●
●
●
●
●

Analiza documentată ca bază pentru dezvoltarea cadrului conceptual.
Crearea și selectarea instrumentelor de colectare a datelor.
Pregătirea instrumentelor pentru colectarea informațiilor.
Colectarea datelor.
Clasificarea și interpretarea informațiilor colectate.
Elaborarea concluziilor.
Crearea unui plan general de training.
Implementarea planului de training în diferite contexte.

2.3. Tehnici de colectare a datelor
Tehnicile selectate vor fi utilizate în conformitate cu obiectivele și instrumentele
stabilite.
Chestionar:
Chestionarul conține întrebări închise la care participanții trebuie să răspundă pe baza
unei scări Likert, cu mai multe alternative, de la nimic, important sau necesar până la esențial
și întrebări deschise unde persoanele sunt invitate să stabilească tot ceea ce consideră
adecvat în legătură cu subiectul.
Chestionarul poate fi structurat pe trei părți, fiecare parte fiind compusă din secțiuni
diferite care oferă informații despre:
1. Profilul profesional al respondentului – solicitarea de informații generale
2. Evaluarea și nevoile operatorilor legali în legătură cu subiecte precum:
Cooperarea judiciară internațională
Aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Cadrul legal și practicile judiciare privind acordarea de compensații
financiare.
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Drepturile minorilor neînsoțiți care sunt victime ale traficului de
persoane.
Dreptul la avocat pentru victimele traficului de persoane care sunt
refugiați și resortisanți ai țărilor terțe.
3. Solicitarea de informații cu privire la nevoile de formare pe tema traficului de
persoane, azilul și protecția internațională.
De asemenea, din motive de confidențialitate, pentru a obține răspunsuri cât mai
reale și de încredere, chestionarele ar trebui să rămână anonime și niciun fel de date
personale nu ar trebui să permită conectarea răspunsurilor la un respondent real.

MODELE DE CHESTIONARE
Modelul 1 CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA NEVOILOR LEGALE

Chestionarul este elaborat în cadrul proiectului ………. . Acesta este implementat cu
sprijinul financiar al …………… . Proiectul este coordonat de ……………… , în parteneriat cu
…………… . Obiectivele principale ale proiectului sunt ………………………… .
Chestionarul este compus din 2 părți:
Prima parte este destinată instituțiilor cu competențe în formarea inițială și
continuă a avocaților, procurorilor și judecătorilor.
●

●

A doua parte este destinată avocaților, procurorilor și judecătorilor.

Datele care vor fi obținute din completarea acestui chestionar vor fi compilate într-un
raport; informațiile vor fi utilizate pe tot parcursul proiectului pentru a organiza traininguri
care corespund nevoilor legale actuale ale avocaților, procurorilor și judecătorilor.

Chestionar Partea 1 – poate fi completată de instituții cu competențe în formarea inițială și continuă a
avocaților, procurorilor și judecătorilor
1. Denumirea instituției:
2. În perioada …………….., instituția dvs. a organizat traininguri pentru avocați, procurori și judecători, având
următoarea tematică:
Tematici
Marcați cu X
Cooperarea judiciară internațională în materie penală în cazurile care implică
refugiați și alți resortisanți ai țărilor terțe care sunt victime ale traficului de
persoane supuse exploatării în statele membre ale UE
Aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Eurpene în cazul victimelor
traficului de persoane care solicită azil în Europa
Cadrul legal și practicile judiciare pentru acordarea unei compensații financiare
victimelor traficului de persoane care sunt refugiați/alți resortisanți ai țărilor terțe
exploatați în statele membre ale UE
Drepturile minorilor neînsoțiți care sunt victime ale traficului de persoane
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Dreptul la un avocat pentru victimele traficului de persoane care sunt refugiați și
alți resortisanți ai țărilor terțe.
3. Dacă în perioada …………… instituția dvs. a organizat evenimente pe teme legale referitoare la traficul de
persoane și aceste subiecte nu sunt menționate la întrebarea nr. 2, vă rugăm să furnizați pe scurt câteva
informații despre aceste evenimente (număr de evenimente, tematica, grupul țintă avocați/procurori/judecători)
4. În organizarea acestor evenimente, instituția dvs. folosește un curriculum/program de training deja
existent special elaborat pe aspecte legate de lupta împotriva traficului de persoane și a protecției
drepturilor victimelor? Dacă da, puteți indica dacă programele sunt disponibile public? (Vă rugăm să
indicați site-ul/link-ul.)
5. Instituția dvs. a colectat feedback-ul de la participanți pentru a evalua gradul de satisfacție cu privire la
calitatea informațiilor furnizate și asimilate, interactivitatea trainerilor cu participanții, timpul alocat
pentru dezbateri interactive, alte recomandări ale participanților pentru evenimente viitoare? Dacă da,
puteți prezenta pe scurt cele mai relevante răspunsuri și recomandări ale participanților?
6. Când implementați evenimente, din punctul de vedere al instituției dvs., care sunt cele mai dificile
aspecte întâlnite cu privire la selecția participanților, logistică, asigurarea trainingului și evaluare?

Chestionar Partea 2 – poate fi completat de avocați, procurori și judecători
1. Profesia:
2. Ani de vechime în serviciu ca avocat/procuror/judecător:
3. Denumirea instituției (Baroul/Curtea/Parchetul):

4. În perioada ……………. ați participat la traininguri care au abordat problema combaterii traficului de
persoane, a drepturilor victimelor traficului de persoane? Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii:
●
●
●
●

Numărul de training-uri la care ați participat:
Tipul de eveniment (organizate la nivel național și/sau la nivelul UE):
Numele instituției/instituțiilor care a/au organizat evenimentul/evenimentele:
O scurtă descriere a subiectelor legale abordate în cadrul evenimentului/evenimentelor:

5. În ceea ce privește modalitățile de furnizare a informațiilor în timpul acestor evenimente, vă rugăm să
prezentați scurte detalii, răspunzând la următoarele întrebări:
●

Trainingul a avut o abordare interactivă (formatori-participanți) de peste 50% sau mai

puțin?
S-a alocat suficient timp pentru întrebări, răspunsuri, dezbateri?
Ce tip de metode de training au fost utilizate? (prelegeri, dezbateri despre jurisprudență,
grupuri de lucru, sesiuni plenare, altele ...)
●
●
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6. Ce probleme legale credeți că ar trebui analizate mai detaliat în timpul cursurilor de training care
abordează problema traficului de persoane, protecția victimelor, legătura dintre traficul de persoanemigrație ilegală și cooperarea judiciară?

Modelul 2 Identificarea nevoilor trainingului
Următorul sondaj care se concentrează pe identificarea nevoilor de formare este un
instrument care ne oferă informații privind planificarea activităților de training în funcție de
nevoile identificate în domeniul legal și, în același timp le ajustează la intervalul de timp pe
care participanții îl preferă, pe baza nevoilor lor personale și profesionale.
Din acest motiv, vă rugăm să completați următorul sondaj, mulțumindu-vă în prealabil
pentru colaborarea dvs.
1. Ocupația:
2. Departamentul/Unitatea:
Vă rugăm să marcați cu un X.
1. În ultimii doi ani ați participat la vreun curs de training?
__ DA
__ NU
2. De ce participați/De ce ați participa la un curs de training?
__ Nu particip la cursuri.
__ Pentru a-mi dezvolta și îmbunătăți cunoștințele.
__ Pentru recompensă și interes personal.
__ Pentru că doresc să îmi schimb locul de muncă./Îmi doresc o promovare în carieră.
__ Alte motive.
3. În general, pe ce sistem de participare ar trebui să se bazeze cursul?
__ Participare cu prezență integrală
__ Participare virtuală
__ Altfel de participare
4. Ce durată vă doriți să aibă cursurile?
__ Un curs de o zi
__ 10 ore
__ 20 ore
__ 30 ore
__ 40 ore
__ Mai mult de 40 de ore
5. Ce program preferați?
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__ Dimineața
__ După-amiază
__ După orele de lucru
__ În weekend-uri
6. Vă rugăm să indicați două motive principale care vă împiedică/îngreunează participarea la
cursurile de training.
__ Motive personale
__ Dificultate privind participarea la curs în timpul programului de lucru.
__ Lipsa de informații sau cunoștințe despre curs.
__ Alte motive
7. În care dintre următoarele domenii sunteți interesat/interesată să fiți instruit/instruită în
scopul dezvoltării dvs. profesionale?
__ Introducere în cadrul legal și politic actual privind traficul de persoane.
__ Reglementarea traficului de persoane în contextul internațional.
__ Date și statistici privind situația actuală a traficului de persoane.
__ Responsabilitățile statelor în ceea ce privește prevenirea și pedepsirea traficului de
persoane.
__ Protecția victimelor/supraviețuitorilor traficului de persoane.
__ Cooperarea judiciară internațională privind traficul de persoane.
__ Azil și trafic de persoane.
__ Traficarea minorilor.
__ Bunele practici de asistență juridică pentru victime/supraviețuitori.
__ Protecția drepturilor omului pentru victimele traficului de persoane.
Modelul 3 Chestionar adresat instituțiilor cu competențe în formarea inițială și
continuă a avocaților, procurorilor și judecătorilor.
1. Denumirea instituției:
___________________________________________________________________________
___
2. Instituția dvs. a organizat în perioada ………….. cursuri de training pentru avocați,
procurori și judecători, pe următoarele tematici:
Tematica

Marcați cu X

Cooperarea judiciară internațională în materie penală în cazurile care implică
refugiați și alți resortisanți ai țărilor terțe care sunt victime ale traficului de
persoane supuse exploatării în statele membre ale UE
Aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cazul
victimelor traficului de persoane care solicită azil în Europa.
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Cadrul legal și practicile judiciare pentru acordarea unei compensații financiare
victimelore traficului de persoane care sunt refugiați/alți resortisanți ai țărilor
terțe exploatați în statele membre ale UE.
Drepturile minorilor neînsoțiți care sunt victime ale traficului de persoane.
Dreptul la un avocat pentru victimele traficului de persoane care sunt refugiați
și alți resortisanți ai țărilor terțe.

3. Instituția dvs. a organizat în perioada ………….. traininguri pe probleme legale privind
traficul de persoane sau alte subiecte care nu sunt menționate la întrebarea anterioară?
DA ___

NU ___

Dacă da, puteți indica subiectul acestor traininguri și cui s-au adresat acestea?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
4. În organizarea acestor evenimente, instituția dvs. folosește un program specific de training
în ceea ce privește următoarele tematici?
Tematica

Marcați cu X

Lupta împotriva traficului de persoane și protejarea drepturilor
victimelor.

Protecția și migrația internațională, cu o perspectivă de gen.

Contextul migrațional al victimelor traficului de persoane.

Consecințele psihologice și sociale ale victimizării prin trafic de
persoane.

Puteți indica dacă materialele trainingului sunt accesibile publicului (indicați site-ul de internet/linkul)?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
____

5. Instituția dvs. a colectat feedback-ul de la participanți pentru a evalua nivelul de satisfacție
privind calitatea informațiilor, interactivitatea trainerilor cu participanții, timpul alocat pentru
discuții interactive sau alte recomandări pentru evenimente viitoare?
DA ___

NU ___

Dacă da, puteți indica recomandările importante?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____

6. Din punctul de vedere al instituției dvs. și având în vedere toate training-urile realizate până
în prezent, care sunt cele mai dificile aspecte în ceea ce privește selecția participanților,
logistica, dezvoltare trainingului și evaluarea?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________
7. În general și în legătură cu alte cursuri de training pe alte tematici la care ați participat, sunt
de interes cursurile de training privind traficul de persoane, protecția internațională și
drepturile omului?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______

Modelul 4 Chestionar pentru avocați, procurori și judecători
1. Numele respondentului (opțional):
2. Ocupația:
3. Ani de vechime în serviciu ca procuror sau judecător:
4. Denumirea instituției (parchet, tribunal):
______________________________________________________________________
5. În perioada ……………… ați participat la sesiuni de training pe tema luptei împotriva traficului
de persoane și a drepturilor victimelor?
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DA ___

NU ___

Dacă da, vă rugăm să oferiți detalii:
Numărul de cursuri de training la care ați
participat: _____________________________
Traininguri naționale sau internaționale:
______________________________________
Denumirea instituțiilor care au organizat evenimentele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____
Scurtă descriere a problemelor legale abordate la trainingul de formare:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
6. În ceea ce privește metodele de training utilizate la aceste evenimente, vă rugăm să oferiți
câteva detalii răspunzând la următoarele întrebări:
Trainingul a avut o abordare participativă?
___________________________________________________________________________
___
Credeți că s-a alocat suficient timp întrebărilor, răspunsurilor și dezbaterilor?
_______________
Ce tip de metode de training au fost utilizate? (prelegeri, dezbateri despre jurisprudență,
grupuri de lucru, sesiuni plenare, altele ...)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
7. Aveți cunoștințe despre oricare dintre următoarele tematici?
Tematica

Marcați cu X

Combaterea traficului de persoane și protejarea drepturilor victimelor

Protecția și migrația internațională, cu o perspectivă de gen.
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Contextul migrațional al victimelor traficului de persoane.

Consecințele psihologice și sociale ale victimizării prin trafic de persoane.

8. Ce probleme legale credeți că ar trebui dezvoltate în cadrul cursurilor de training care se
referă la traficul de persoane: protecția victimelor, relația dintre traficul de ființe umane și
migrație sau cooperarea judiciară?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________
9. În activitatea profesională zilnică, simțiți nevoia să vă actualizați cunoștințele cu privire la
mecanismele internaționale de protecție, azil și drepturile omului?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____
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4. PROGRAMUL DE TRAINING

Un model de program de training poate oferi baza pe care s-ar putea construi un curs
juridic coerent pentru avocații și magistrații din domeniile juridice care abordează
problematica fenomenul traficului de persoane. Acest model poate aduce consecvență și
direcție pentru un training; este o prezentare flexibilă care poate fi adaptată în funcție de
particularitățile evenimentelor viitoare.
Această secțiune prezintă ceea ce ar trebui inclus într-un program de training atunci
când sunt abordate următoarele tematici juridice:
 Cooperarea judiciară internațională în materie penală în cazurile care implică
refugiați și alți resortisanți ai țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane.
 Cadrul legal și practicile judiciare privind acordarea compensațiilor financiare
pentru victimele traficului de persoane care sunt refugiați și alți resortisanți ai țărilor
terțe.
 Drepturile copiilor neînsoțiți care sunt victime ale traficului de persoane.
 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și aplicabilitatea acesteia
în cazul victimelor traficului de persoane care solicită azil în Uniunea Europeană.
 Dreptul la avocat pentru victimele traficului de ființe umane, resortisanți ai
țărilor terțe.
Este important ca trainerii să utilizeze mai multe stiluri de transmitere a informației,
să ia în considerare faptul că majoritatea persoanelor nu învață prin „Power Point”, ci printro varietate de moduri, cum ar fi pe cale auditivă și vizuală. Prin urmare, este relevant pentru
trainer să folosească mai multe metode care odată încorporate în structura cursului, îl pot
face interactiv. Acest lucru va asigura utilizarea diferitelor stiluri de învățare și, de asemenea,
va face ca trainingul să fie mai interesant.
Trainingul ar trebui să aibă întotdeauna un caracter participativ, solicitând
participanților să împărtășească din propria experiență legată de cazuri de trafic de persoane.
Trainerii trebuie să aibă experiență anterioară în formare, ar trebui să fie familiarizați cu
tematica juridică abordată, cadrul, competența și să aibă abilități adecvate în relația cu
grupurile compuse din avocați și magistrați. Trainerii trebuie să demonstreze flexibilitate și să
fie capabili să se reorganizeze și să adapteze materialele de training, după caz.
Obiectivele generale de învățare în organizarea trainingurilor axate pe tema traficul
de persoane: subiectul va înțelege bunele practicile existente privind combaterea traficului
de persoane; participanții vor afla despre aplicarea practică a normelor internaționale noi sau
deja existente sau a legislației naționale; participanții vor dezvolta o apreciere a tendințelor
practicii instituționale și a jurisprudenței cu privire la traficul de persoane.
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Detaliile privind tehnicile, metodele și materialele de training sunt prezentate în
capitolele următoare ale acestui set de instrumente

3.1. Introducere în training - aceasta poate fi folosită indiferent de tematica
evenimentului
Obiectiv
Tehnici

Durata
Posibile
întrebări pe care
participanții le pot
adresa trainerilor în
acest moment

Participanții se vor familiariza cu obiectivele trainingului
1. Introducere:
Prezentați trainerii și, de asemenea, permiteți
participanților să se prezinte. Folosiți tehnici de tip ice-breaker,
etichete cu nume pentru recunoașterea mai rapidă în cadrul
grupurilor mari.
2. Discuții (se poate folosi un flip-chart):
Cereți participanților să arate care sunt așteptările lor
privind trainingul; trainerul poate nota declarațiile acestora pe flipchart.
3. Prelegere:
Instructorul poate oferi detalii despre programul
evenimentului și planul de lucru; poate fi o prezentare verbală
și/sau însoțită de un material scris. Trainerul trebuie să explice
principalele obiective ale cursului, subliniind că evenimentul va fi
unul interactiv și dinamic.
15 – 30 minute
Voi putea să vorbesc despre experiența mea profesională,
să împărtășesc informații colegilor cu privire la provocările
actuale pe tema abordată de eveniment?
Ce va urma după acest training?

3.2. Training - Cooperarea judiciară internațională în materie penală în
cazurile care implică refugiați și alți resortisanți ai țărilor terțe care sunt
victime ale traficului de persoane
Obiective specifice de învățare
 Ce instrumente de cooperare internațională pot utiliza magistrații și avocații în
Uniunea Europeană în cazurile de trafic de persoane care implică refugiați și alți
resortisanți ai țărilor terțe?
 Problemele actuale care apar din utilizarea acestor instrumente în practică.
 Mecanismele de sesizare legală existente între țări pentru a susține drepturile
victimelor traficului de persoane în cazuri transfrontaliere (refugiați și alți resortisanți ai
țărilor terțe).
Rezultate preconizate
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 Participanții vor dobândi o cunoaștere aprofundată în ceea ce privește
instrumentele legale relevante în cooperarea internațională în cazurile de trafic de
persoane.
 Participanții vor ști să aplice cadrul legal existent atunci când instrumentează
cazuri de trafic de persoane.
 De asemenea, la finalul acestui training participanții vor putea să explice de ce
cooperarea internațională este necesară în cazurile de trafic de persoane; sunt reamintite
diferitele forme de cooperare internațională; este descris impactul pe care diferitele
sisteme juridice îl au asupra procedurilor de extrădare; este reamintit procesul cu privire
la formularea unei cereri formale de asistență judiciară reciprocă; se explică când este sau
nu este cazul să folosiți cererile informale de cooperarea internațională; sunt descrise
acțiunile necesare privind repatrierea victimelor traficului de persoane.
Subiecte/Tematici
 Principiile cooperării internaționale în materie penală
 Reglementări normative internaționale și ale UE privind cooperarea în materie
penală, cazuri de trafic de persoane
 Noi detalii și actualizări privind cadrul legal al UE
 Metode de investigare transfrontalieră și mecanisme de referire pentru
protejarea drepturilor victimelor
 Jurisdicția penală internațională
 Confiscarea produselor provenite din săvârșirea infracțiunilor în cazuri care
implică alte state
 Aranjamentele legale privind cooperarea internațională în materie penală
(transferul procedurilor, executarea pedepselor străine, recunoașterea hotărârilor
străine)
 Provocări practice în cooperarea internațională

3.3. Training - Drepturile minorilor neînsoțiți care sunt victime ale
traficului de persoane
Obiective specifice de învățare
 Învațarea conceptelor-cheie și a principiilor directoare cu privire la minorii
neînsoțiți care sunt victime ale traficului de persoane
 Înțelegerea drepturilor procedurale și de fond ale minorilor în cazuri de trafic
de persoane
 Căile legale de atac existente, accesul la compensații
 Aspecte procedurale – modalitățile generale de asigurare a minorului și
interesul superior al acestuia sunt luate în considerare și respectate pe parcursul
întregului proces (implicațiile drepturilor copilului în cadrul procedurii de audiere)
 Problemele legale cu care se confruntă minorii neînsoțiți când ajung în Europa.
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 Legislație și standarde internaționale (Convenția privind drepturile copilului,
drepturile copiilor în Uniunea Europeană, politica UE privind minorii neînsoțiți)
 Abordarea interculturală și dialogul copil - avocat/magistrat
 Proceduri adaptate necesităților minorilor în fazele de urmărire penală și de
judecată. Evitarea retraumatizării.
 Cum se poate asigura reprezentarea legală și asistența juridică pentru minorii
neînsoțiți în cazuri de trafic de persoane.
Rezultate preconizate
 Creșterea capacităților practicienilor juridici privind aprofundarea
cunoștințelor cu privire la drepturile copiilor și principiile stabilite de instrumentele
juridice internaționale și europene.
 Asigurarea unei protecții adecvate și respectarea drepturilor copiilor în cazurile
de trafic de persoane.
 Îmbunătățirea capacității practicienilor în drept în practicarea justiției centrate
pe copii, inclusiv punerea copiilor în prim-planul procedurilor judiciare și utilizarea unei
comunicări adaptate copiilor.

Subiecte/Tematici
 Definiții cheie ale minorilor neînsoțiți.
 Cadrul și standardele legislative internaționale și ale UE.
 Drepturile procedurale fundamentale pentru minorii neînsoțiți care sunt
victime ale traficului de persoane (solicitanți de azil, resortisanți ai țărilor terțe)
 Interesul superior al copilului și aplicabilitatea acestuia în procedurile judiciare.
 Comunicarea avocaților și magistraților cu minorii în procesul penal.
Abordarea interculturală și adaptată copiilor. Sfaturi practice.

3.4. Training - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și
aplicabilitatea acesteia în cazul victimelor traficului de persoane care solicită
azil în Europa
Obiective specifice de învățare
 Aplicabilitatea prevederilor Cartei în cazurile de trafic
 Căile de atac legale existente privind dreptul de azil pentru victimele traficului
de persoane.
 Provocările implementării Cartei UE la nivel național
 Protecția drepturilor Cartei în Uniunea Europeană
 Constuirea de probe solide în vederea asigurării eligibilității privind azilul
pentru victimele traficului de persoane
Rezultate preconizate
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 Sensibilizare cu privire la provocările legale și practice în stabilirea existenței
unei temeri bine întemeiate privind persecutarea în cazul victimelor traficului de persoane
care sunt solicitanți de azil.
 Cadrul legal internațional și al UE privind procedurile de azil (directive UE,
Regulamentul Dublin, etc.)
 Capacitatea sporită a practicienilor în ceea ce privește prevederile Cartei și
eficacitatea acesteia în domenii juridice de actualitate.
Subiecte/Tematici
 O imagine de ansamblu a Cartei drepturilor fundamentale a UE (relevanța
explicațiilor Cartei și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene
a Drepturilor Omului relevante pentru traficul de persoane; victimele traficului de
persoane care solicită azil).
 Problema efectului direct al prevederilor Cartei.
 Relația dintre Carta drepturilor fundamentale a UE și Convenția Europeană a
Drepturilor Omului.
 Protecția victimelor traficului de persoane și Regulamentul Dublin - aplicare și
consecințe în contextul traficului de persoane. Dreptul victimei de a rămâne pe teritoriu
în timpul examinării cererii de azil.
 Interacțiunile dintre dispozițiile legale prevăzute în Carta drepturilor
fundamentale a UE, Convenția privind lupta împotriva traficului de ființe umane și
Convenția din 1951 referitoare la statutul refugiaților. Aplicarea acestor instrumente în
contextul Regulamentului Dublin.
 Identificarea nevoilor de protecție a victimelor traficului de persoane care
solicită azil în Europa.

3.5. Training - Dreptul la avocat pentru victimele traficului de ființe
umane, resortisanți ai țărilor terțe
Obiective specifice de învățare
 Legile și reglementările existente privind asistența juridică la nivelul UE
 Norme deontologice pentru avocații care asistă victimele traficului de
persoane.
 Rolul avocatului în protejarea drepturilor victimei
 Litigii strategice - pregătirea probelor de caz
 Avocații din mai multe țări ale UE alcătuiesc un exemplu de strategii și soluții
care pot ajuta la depășirea obstacolelor în scopul creșterii eficacității sprijinului legal în
procedurile judiciare.
 Cele mai bune practici în asistența juridică și reprezentarea victimelor
refugiaților și resortisanților țărilor terțe
Rezultate preconizate
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 Creșterea capacității avocaților de a asigura asistența juridică și reprezentarea
victimelor străine în cazuri de trafic de persoane.
Subiecte/Tematici
 Cadrul juridic internațional și european privind dreptul la asistență și
reprezentare legală pentru victimele traficului de persoane
 Dificultăți curente în asigurarea asistenței juridice și a reprezentării victimelor
străine pe întregul proces judiciar (proceduri penale și civile)
 Norme deontologice pentru avocații care oferă asistență și reprezentare
 Colectarea dovezilor, sarcina probei, litigiile strategice
Pot fi luate în considerare următoarele informații privind programul, indiferent de
subiectul legal care va fi abordat la training.
Tehnici de realizare

abordată.





Aduceți ca speakeri „invitați speciali” cu expertiză extinsă pe tema care va fi
Prelegere în Power Point, fișe cu rezumatul prezentării.
Analiza și dezbaterea cazurilor în grupuri mici și/sau sesiune plenară.
Întrebări și răspunsuri.
Exerciții.

Trainerul trebuie să se asigure că fiecărui participant îi este alocat timp suficient
pentru a vorbi. La orice eveniment și în orice grup vor exista persoane care tind să vorbească
mai mult, în timp ce alte persoane sunt mai tăcute. Trainerii/Moderatorii ar trebui să caute în
mod activ răspunsuri de la persoanele mai tăcute - atunci când primesc feedback individual
sau de la grup - decât să permită unei singure persoane să ofere mai multe răspunsuri;
trainerul ar trebui să meargă în jurul grupului și să ceară fiecărei persoane în parte un răspuns,
până la epuizarea tuturor punctelor de feedback, oferind astfel tuturor posibilitatea de a-și
spune opinia.
Materialele de training
 Fișe cu informații legale, descrierea cazurilor cu un set de întrebări pentru
dezbateri, etc.
Trainerul trebuie să se asigure că a cronometrat materialul care va fi utilizat la fiecare
sesiune/eveniment. Acesta trebuie să aibă pregătite inclusiv câteva „exerciții de rezervă” în
cazul în care sesiunea se desfășoară într-un ritm rapid. Atunci când participanților le sunt
prezentate exercițiile și cazurile, trainerul ar trebui să sublinieze problema gestionării
timpului. Este important ca trainerul să se asigure că participanții înțeleg exercițiile și/sau
modul de rezolvare a cazurilor, fiind necesară parcurgerea lentă a exercițiilor împreună cu
participanții și să verifice dacă le înțeleg.
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Durata
Atunci când tratăm un anumit subiect juridic, care este structurat pe mai multe
subteme, este important să rețineți că ar trebui să existe un echilibru între timpul alocat
prezentărilor, dezbaterilor și exercițiilor la care orice persoană care participa în mod activ.
Temele juridice precum cele menționate mai sus ar trebui abordate cel puțin o zi și
jumătate, astfel încât informațiile să poată fi prezentate și discutate în mod cuprinzător cu
toți participanții (avocați și magistrați) din diferite state. Pentru o dinamică adecvată a
evenimentului, timpul alocat pentru prelegeri nu trebuie să depășească 40%.
Posibile întrebări pe care participanții le pot adresa
Trainerul trebuie să ia în considerare orice întrebare care îi poate fi adresată în timpul
evenimentului, astfel încât acesta să fie pregătit în mod corespunzător să ofere un răspuns
adecvat pe loc, sau să verifice dacă poate oferi un răspuns până la sfârșitul trainingului.
În funcție de problemele legale enumerate mai sus, putem indica unele potențiale
întrebări care pot fi adresate (orice trainer trebuie să ia în considerare acest lucru în
dezvoltarea unui program de training):
 Există diferențe între instrumentele de combatere a traficului de persoane și
alte acte normative care au legătură cu alte infracțiuni transnaționale?
 Aceste instrumente sunt aplicate cu succes între statele membre UE și țările
terțe?
 Atunci când sunt soluționate cazuri în altă jurisdicție națională, cum poate fi
asigurat accesul la justiție în cererile de compensație financiară?
 Care sunt obstacolele majore în ceea ce privește punerea în aplicare a
legislației europene în legătură cu drepturile solicitanților de azil care sunt victime ale
traficului de persoane sau resortisanți ai țărilor terțe?
 Care sunt cele mai adecvate sfaturi de comunicare atunci când interacționați
cu minori neînsoțiți în cazuri de trafic de persoane?
 În ce constă interfața dintre traficul de persoane și dreptul de a solicita azil?
 Poate fi corelată Carta UE privind drepturile fundamentale cu directivele UE
privind asigurarea protecției victimelor care sunt solicitanți de azil/refugiați/alți migranți?
Surse
Dat fiind timpul limitat de prezentare a informațiilor, este util ca trainerul să ofere
participanților informații exacte despre sursele suplimentare pe care le pot studia în detaliu
și datele care stau la baza anumitor subiecte discutate în cadrul respectivului eveniment. Ar
putea fi utilizate și materiale care au fost elaborate de către instituții, cum ar fi:






Consiliul Europei
Comisia Europeană
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (baza de date HUDOC)
Curtea de Justiție a Uniunii Europeană
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
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Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX)
EUROSTAT
Organizația Internațională pentru Migrație
Agenția ONU pentru Refugiați
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)
Biroul Națiunilor Unite pentru combaterea drogurilor și a criminalității (UNODC)
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5. DESFĂȘURARE TRAINING

4.1. Metodologia generală în desfășurarea trainingului
Un trainer trebuie să urmeze un format general: o sesiune introductivă; structurarea
evenimentului în sesiuni separate care abordează diferite subiecte, inclusiv prelegeri și
prezentări ale trainerilor care să stabilească baza teoretică; trebuie să lucreze în grupuri și
sesiuni plenare și să dezbată studii de caz specifice; trebuie să aloce timp pentru întrebări și
dezbateri pentru a se asigura că evenimentul are o dimensiune interactivă adecvată; de
asemenea, trebuie să colecteze feedback-ul participanților la finalul evenimentului, ca parte
a procesului de evaluare și analiză.
Proiectarea generală a unui training trebuie să se bazeze pe metodologii bine stabilite.
Aceasta trebuie să fie centrată pe o abordare participativă și axată pe învățarea
individualizată, folosind metoda Biggs de aliniere constructivă. Activitățile unui training ar
trebui să fie proiectate cu scopul îndeplinirii unor obiective specifice de învățare și al obținerii
rezultatelor preconizate, pe baza taxonomiei lui Bloom a obiectivelor educaționale.
Metoda Biggs este utilizată în activități de predare și învățare orientate către
obținerea de rezultate pentru a corela rezultatele de învățare preconizate cu metodele de
predare și evaluare.
Cele două concepte principale care stau la baza alinierii constructive se referă la:
 Cursanți: cursanții dau sens procesului de training dintr-o perspectivă
individuală raportată la propria experiență. Metoda recunoaște importanța corelării
materialelor noi cu concepte și experiențe familiare și extrapolarea principiilor de bază
aplicabile în potențiale scenarii viitoare.
 Traineri: trainerii au sarcina de a crea o aliniere deliberată între activitățile de
învățare și rezultatele învățării. Aceștia trebuie să ofere cursanților un obiectiv bine
determinat în prealabil, să asigure o activitate de învățare adecvată pentru atingerea
obiectivului menționat și să utilizeze criterii specifice de evaluare, care, la rândul lor, vor
fi folosite în obținerea feedback-ului cursanților.
Astfel, alinierea constructivă începe cu rezultatele preconizate ale învățării și aliniază
predarea și evaluarea la acestea.
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Figura 1: Un model de bază al unui curriculum aliniat

Rezultatele preconizate ale
învățării din curriculum

Regimul de evaluare

Activitățile de predare și
învățare

Mai întâi sunt formulate
rezultatele. Pornind de la
acestea sunt dezvoltate
criteriile de evaluare.

Odată cu stabilirea
regimului de evaluare, sunt
organizate activitățile care îl
vor învăța pe student cum
să îndeplinească criteriile de
evaluare (și, prin urmare,
rezultatele)

Ceea ce face profesorul și
ceea ce fac studenții au
drept scop obținerea
rezultatelor prin
îndeplinirea criteriilor de
evaluare. Acest lucru profită
de tendința studenților de a
învăța ceea ce ei cred că va
fi evaluat – ceea ce se
numește backwash (Biggs
2003:140)
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Sursa:
http://www.ucdoer.ie/index.php/Using_Biggs%27_Model_of_Constructive_Alignment_in_C
urriculum_Design/Introduction

Evaluarea ocupă un rol central în programele de învățare armonizare. Această
metodologie urmărește valorificarea efectului de decalaj1 prin utilizarea acestuia în scopul
concentrării atenției participanților asupra unor puncte specifice cu o importanță deosebită
pentru rezultatele de învățare preconizate.
În acest scop, se vor stabili în prealabil criterii specifice de evaluare. Toate activitățile
trainingului vor include o parte de preevaluare în sesiunea introductivă în care participanților
li se va cere să completeze chestionare scurte. Apoi, li se va cere să completeze aceleași
chestionare după încheierea trainingului și să compare rezultatele acestora într-o discuție
plenară. Acest lucru va servi unui dublu scop, ambele permițând trainerilor evaluarea nivelului
de cunoștințe anterioare ale participanților cu privire la subiectele specifice aduse în discuție
și vor acționa ca un instrument de analiză, măsurând progresul obținut în urma participării la
training. De asemenea, această discuție va oferi oportunitatea unui flux de feedback cu două
sensuri între participanți și traineri.
Vor fi incluse activități de predare și învățare în scopul obținerii rezultatelor de
învățare preconizate prin atingerea diferitelor niveluri de obiective educaționale descrise în
taxonomia lui Bloom, prezentată mai jos în figura 2.

1

Backwash (numit și washback) este efectul pe care îl poate avea cunoașterea conținutului unui test asupra
cursului
care
îl
precede.
Poate
fi
un
lucru
pozitiv
sau
negativ.
Sursă:
http://eltnotebook.blogspot.com/2011/12/an-elt-notebook-backwash-washback.html.
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Figura 2: Taxonomia revizuită a lui Bloom a obiectivelor educaționale
Crearea

Realizarea unor lucrări noi, originale
a proiecta, a asambla, a construi, a
presupune, a dezvolta, a formula, a iniția, a investiga

Evaluarea

Justificarea unui punct de vedere sau a unei
decizii
a aprecia, a argumenta, a apăra, a judeca, a
selecta, a sprijini, a valoficia, a critica, a cântări
Stabilirea unor conexiuni între idei
a diferenția, a organiza, a relata, a compara,
a contrasta, a distinge, a examina, a experimenta, a
chestiona, a testa
Utilizarea informațiilor în situații noi
a executa, a implementa, a rezolva, a utiliza,
a demonstra, a interpreta, a opera, a programa, a
schița
Explicarea ideilor și conceptelor
a clasifica, a descrie, a discuta, a explica, a
identifica, a localiza, a recunoaște, a raporta, a
selecta, a traduce
Amintirea unor fapte și concepte de bază
a identifica, a reproduce, a enumera, a
reține, a repeta, a afirma

Analiza

Aplicarea

Înțelegerea

Reamintirea

Vanderbilt University Center for Teaching
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Sursa: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/.
Activitățile trainingului vor fi concepute pe baza metodelor care vor ajuta participanții
să obțină diferite tipuri de cunoștințe cu privire la diverse aspecte legate de traficul de
persoane:
 cunoștințe factuale (cunoașterea terminologiei, cunoașterea detaliilor și
elementelor specifice);
 cunoștințe conceptuale (cunoașterea clasificărilor și a categoriilor,
cunoașterea principiilor și generalizărilor, cunoașterea teoriilor, modelelor și structurilor);
 cunoștințe procedurale (cunoștințe despre abilități și algoritmi specifice
subiectului, cunoașterea tehnicilor și metodelor specifice subiectului; cunoştinţe despre
criteriile de determinare a procedeelor adecvate);
 cunoștințe metacognitive (cunoștințe strategice, cunoștințe despre sarcini
specifice, inclusiv cunoștințe contextuale și despre condiţionare adecvate, autocunoaștere).

4.2. Predarea cursului
 Comentarii de deschidere – aceasta este o parte opțională a trainingului,
atunci când un reprezentant oficial al unei anumite instituții sau organizații gazdă, dacă
este cazul, se adresează participanților și subliniază importanța tematicii trainingului și
cooperarea lor în materia respectivă.
 Urările de bun venit și prezentările – această parte a cursului permite
trainerilor, personalului de susținere și cursanților să se cunoască mai bine. Cursanților li
se poate cere să se prezinte pe scurt, oferind informații despre pregătirea lor profesională
și împărtășind așteptările pe care le au de la curs, adică ce așteaptă să obțină efectiv în
urma cursului. În această etapă cursanților li se distribuie o fișă de participare la curs,
menționând organismele de finanțare și organizatorii cursului, precum și acordul cu
privire la colectarea datelor cu caracter personal, care pot fi explicate participanților
inclusiv verbal.
 Definiția regulilor de bază – trainerul ar putea folosi această parte pentru a
oferi participanților informații legate de regulile din timpul desfășurării cursului, de
exemplu să clarifice care sunt regulile privind utilizarea telefoanelor mobile și să abordeze
orice alte probleme care ar putea avea impact asupra experienței de învățare a cursanților
pe parcursul trainingului. Aici se vor clarifica detaliile în legătură cu rambursarea
cheltuielilor (inclusiv a cheltuielilor de călătorie), creditele pe care participanții le primesc
pentru participarea la training, dacă este cazul, precum și alte aspecte administrative.
 Preevaluarea – în această etapă cursanții completează un scurt chestionar
realizat în scopul evaluării nivelului de cunoștințe cu privire la subiectele care vor fi
abordate pe parcursul trainingului. Trainerul ar putea folosi întrebările de preevaluare în
cadrul unei discuții de deschidere pe temele cheie care vor fi abordate în timpul cursului.
Aceasta este o oportunitate pentru formator de a dezvolta o înțelegere a nivelului general
de cunoaștere a participanților, a nevoilor și interesului acestora.
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 Prezentarea generală a cursului – în această parte sunt prezentate obiectivele
de învățare ale cursului și planul zilei. Participanții sunt invitați să adreseze orice întrebare
în legătură cu structura și planul de training.
 Sesiuni de prelegeri – acestea trebuie să fie scurte (aproximativ 15-20 de
minute fiecare). Fiecare astfel de sesiune ar putea fi urmată de un exercițiu practic de grup
sub forma unui studiu de caz sau scenariu, pentru a ilustra conceptele cheie discutate în
cadrul prelegerii.
 Sarcini practice – acestea ar putea fi realizate în grupuri mici și sub forma
studiilor de caz, a scenariilor, etc. Acestea trebuie gândite cu multă atenție, mai ales cu
privire la modul în care grupurile sunt formate, anterior sau cu puțin timp înainte de
fiecare exercițiu și în ce măsură ar trebui să cuprindă participanții din același birou/aceeași
locație sau având acceași profesie juridică. Fiecare grup își desemnează un raportor care
să prezinte pe scurt rezultatele discuției grupului în sesiunea plenară.
 Ziua a doua de curs/Zilele ulterioare – dacă trainingul se desfășoară pe
parcursul a mai multor zile, fiecare zi ulterioară va începe cu o recapitulare a zilei
precedente; se va prezenta un plan pentru ziua următoare și vor fi reamintite pe scurt
regulile de bază.
 Concluzii și sesiune de întrebări și răspunsuri – această parte ar putea fi
folosită pentru a clarifica orice întrebări pe care le-ar putea avea cursanții. Trainerul ar
putea solicita cursanților să reflecteze asupra așteptărilor lor inițiale cu privire la curs și la
măsura în care acestea au fost îndeplinite. În acest moment se pot înmâna certificatele,
dacă este planificat acest lucru, prin care se atestă participarea la curs și (posibilele)
punctele de credit pe care le-au primit. Tot acum se poate oferi tuturor participanților
formularul privind acordul distribuirii datelor personale (specifice) pentru a facilita
contactele profesionale ulterioare.
 Postevaluare – în această etapă, cursanții completează din nou chestionarul
din preevaluare. Ambele chestionare le permit să „vadă” cât de mult au învățat în timpul
cursului. Se poate ține o discuție cu privire la constatările lor în care se pot solicita
recomandări pentru viitoare evenimente.
 Chestionarul de evaluare – la sfârșit cursanții completează un chestionar cu
privire la experiența lor generală de învățare de pe parcursul trainingului, incluzând atât
aspecte organizaționale, cât și aspecte de fond. Și aici se vor face recomandări, întrucât
formatul scris poate fi mai adecvat în împărtășirea unei opinii reale.

30

4.3. Un model de listă de verificare pentru cursul de training
Modelul de listă de verificare a cursului de training prezentat mai jos acoperă toate
cele trei arii tematice discutate în secțiunea precedentă. Lista de verificare este elocaventă și
poate fi modificată și adaptată în funcție de contextul în care va fi utilizată. Aceasta este
concepută ca un instrument practic generic pe care trainerii îl pot folosi în planificarea,
pregătirea și realizarea cursurilor de training.

LISTA DE VERIFICARE A CURSULUI DE TRAINING
Titlul cursului (în toate limbile de lucru):
Partea 1: Logistică
1. Care este publicul țintă al cursului?
2. Participanții la training provin din aceeași țară? (dacă nu,
vă rugăm să mergeți la punctul 2a)
2a. Din ce țări provin participanții la training?
3. Câte persoane preconizați că vor participa la training?
(Vă rugăm să specificați o cifră estimativă.)
4. Care sunt entitățile care organizează/susțin/finanțează
trainingul?
5. Cine organizează practic trainingul?

6. Cine conduce trainingul? (Cine sunt trainerii și
personalul de sprijin?)

7. Care sunt modalitățile de recrutare a trainerilor?
8. Care este pregătirea profesională a trainerilor?
9. Trainerul are experiență privind facilitarea cursului?
10. Trainerul a mai susținut anterior un astfel de training
în fața unui public similar?
11. Ce măsuri vor fi luate pentru a asigura calitatea
trainingului (planul de comunicare între organizatori și
traineri/traineri, colectarea profilurilor participanților, etc.)?
12. Ar putea fi nevoie de un asistent de training? (Dacă da,
vă rugăm să mergeți la punctul 12a.)
12a. Care sunt modalitățile de recrutare a unui asistent de
training?
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13. Care va fi durata cursului?
14. Ce măsuri vor fi luate pentru a garanta faptul că durata
cursului este în concordanță cu conținutul acestuia (datele de
desfășurare a prelegerilor și a sarcinilor practice, timpul alocat
comunicării informale, etc.)?
15. Cum sunt recrutați participanții la training?
16. Se va realiza o promovare a traningului? (Dacă da, vă
rugăm să mergeți la punctul 16a.)
16a. Ce canale de promovare a traning-ului se vor folosi?
17. Care sunt măsurile de ultimă oră ce pot fi luate în cazul
abandonului de ultim moment?
18. Care este pregătirea profesională a participanților la
training care au fost recrutați?
19. În ce țară are loc trainingul?
20. Care este locația selectată pentru training (de exemplu,
sala de conferințe la un hotel, sala de conferințe la o universitate,
etc.)?
21. Care este aranjamentul locurilor în locația selectată (de
exemplu, sală spațioasă, sală de conferințe, etc.)?
22. Scaunele pot fi rearanjate cu ușurință?
23. Care sunt dotările locației selectate (de exemplu,
echipamente audio-video, ecran, proiector, Wi-Fi, smart board,
etc.)?
24. Va fi nevoie de interpretare? (Dacă da, vă rugăm să
mergeți la punctele 24a și 24b.)
24a. Se va asigura interpretarea simultană sau
consecutivă?
24b. Care sunt modalitățile de selectare a interpreților?
25. Informațiile practice cu privire la training (de exemplu,
locația cursului, instrucțiuni privind ajungerea la locație,
instrucțiuni privind rambursarea cheltuielilor, etc.) sunt puse la
dispoziția participanților la training?
26. Participanților li se asigură pachete personalizate de
training? (Dacă da, vă rugăm să mergeți la punctul 22a.)
26a. Pachetele de training conțin:
O etichetă cu numele?
O agendă de curs?
Un program de curs?
Un glosar de termeni-cheie?
Rechizite?
Fișe de consimțământ (în cazul în care
există înregistrări audio/video, fotografii etc.)?
O listă de referințe a cursului?
În cazul în care pachetele de training cuprind materiale
care nu sunt menționate mai sus, vă rugăm să le indicați.
27. Vor fi trimise participanților în prealabil materiale
despre training?
Partea 2: Pregătirea cursului
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28. Cine pregătește materialele de curs?
29. Materialele de curs vor fi revizuite? Dacă da, de către
cine?
30. Care sunt obiectivele de învățare ale cursului de
training?
31. Care sunt rezultatele de învățare ale cursului de
training?
32. Cum se va evalua atingerea obiectivelor de învățare?
33. Cum se va evalua obținerea rezultatelor învățării?
34. Care este planul de curs?
35. Care sunt metode de training ce vor fi utilizate în timpul
cursului?
36. Ce tipuri de materiale de curs se vor folosi?
Un chestionar de preevaluare?
Slide-uri de prezentare?
Studii de caz?
Scenarii?
Un chestionar de postevaluare?
Un chestionar de evaluare?
În cazul în care se utilizează materiale de training ce nu
sunt enumerate aici, vă rugăm să le indicați.
37. Materialele trainingului vor fi distribuire participanților
la finalul cursului (de exemplu, slide-urile de prezentare, etc.)?
Partea 3: Desfășurarea cursului
38. Ce durată de timp va fi alocată pentru prelegeri în
timpul cursului?
39. Cât timp va fi alocat pentru exerciții practice în timpul
cursului?
40. Ce exerciții practice se vor realiza pe parcursul
cursului?
41. Ce măsuri se vor lua pentru a vă asigura că traning-ul
răspunde nevoilor și așteptărilor participanților (de exemplu,
înțelegerea așteptărilor participanților, debriefing cu participanții
după fiecare sesiune/zi)?
42. Ce măsuri se vor lua pentru a vă asigura că participanții
la training sunt pe deplin implicați și atenți pe parcursul cursului
(de exemplu, sesiuni dinamice, timp de pauză suficient)?
43. Cum va fi monitorizată și evaluată performanța
participanților la training?
44. Cum va fi evaluată experiența generală a
participanților la training?
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4.4. Metode de training2
Metode care ar putea fi utilizate într-o pregătire judiciară: brainstorming; tehnici de tip
ice-breaker, prezentări, alternanța prelegerilor și a lucrului în grup, dezbateri, studii de caz,
feedback, debriefing.

4.1.1. Brainstorming-ul
Brainstorming-ul poate fi utilizat atunci când un grup de profesioniști trebuie să
genereze idei în jurul unei anumite zone de interes. Principalul său avantaj este acela că
participanții la curs sunt implicați activ încă de la începutul sesiunii de training. Folosind reguli
care înlătură inhibițiile, oamenii sunt capabili să gândească liber și să abordeze noi moduri de
gândire. Participanții sunt invitați să-și exprime ideile sau soluțiile la problemele
provocatoare. Participanții își exprimă propriile opinii pe măsură ce le apar. Trainerul notează
pe un flip-chart toate ideile, fără a le critica. Numai după înregistrarea tuturor răspunsurilor
se face o analiză sau o categorizare ulterioară, urmată de o discuție despre caracterul adecvat
al ideilor.
4.1.2. Tehnici de tip ice-breaker
Tehnicile de tip ice-breaker sunt exerciții scurte care ar putea fi utilizate la începutul
trainingului pentru a permite cursanților să se cunoască mai bine înainte de începerea
evenimentului. De asemenea, aceste tehnici permit trainerului să evalueze membrii grupului
la nivel comportamental. Unele tehnici de tip ice-breaker pot fi folosite pentru a separa
persoanele care se cunosc deja și pentru a încuraja omogenizarea grupului.




utilizează experiența personală sau profesională a participanților;
nu au legătură cu subiectul;
au legătură cu participanții.

Exemple:
Întrebări frecvente care au în vedere schimbul de interese profesionale și personale,
hobby-uri etc.
 Identitatea ascunsă. Oferiți fiecărei persoane o foaie de hârtie cu instrucțiuni
pentru a scrie cuvinte sau pentru a desena imagini care le descriu cel mai bine fără să
vorbească. Apoi își fixează hârtia pe piept, se plimbă și se observă reciproc. Imaginile sunt
colectate și amestecate, iar participanții încearcă să identifice cui îi aparține fiecare
imagine.
 Împărtășirea cunoștințelor pe perechi. Rugați participanții să facă câțiva pași
prin sală și să găsească o persoană pe care nu o cunoaște sau pe care o cunoaște cel mai
puțin. Când toată lumea este grupată pe perechi, trainerul anunță subiectul despre care
partenerii pot discuta, precum și perioada de timp stabilită.
 Cine este? Persoanele sunt rugate să scrie despre ele ceva ce cred că nimeni
altcineva nu știe. Liderul citește aceste foi de hârtie, iar ceilalți trebuie să ghicească cine

2

Sursa EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe, 2016, disponibil pe site-ul
http://www.ejtn.eu/News/The-EJTN-Handbook-on-Judicial-Training-Methodology-now-available-in-23languages/
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este persoana. Este uimitor să vedeți lucrurile pe care unii oameni le dezvăluie despre ei
înșiși.
 Terenul comun. În grupuri mici, participanții prezintă șase lucruri pe care le au
în comun și le împărtășesc grupului mare.
4.1.3. Prezentări
Prezentările combinate cu lucrul în grup reprezintă două metode de training în
învățământul juridic care pot să faciliteze dobândirea de noi cunoștințe. Având în vedere că
participarea este un factor important care asigură succesul în învățare, se recomandă ca
imediat după prezentări să se aloce un interval de timp corespunzător pentru discuții de grup
sau individuale, atât pentru a permite clarificarea incertitudinilor sau a confuziilor, cât și
pentru a evita folosirea unui „stil de predare lipsit de originalitate” (de tipul „avalanșei de
informații redundante”).
Când se folosesc prezentările?
Prezentările pot fi utilizate într-o varietate de situații și pentru o varietate de sarcini:
 contribuția trainerului principal în sublinierea problemelor practice;
 contribuția membrilor grupului în abordarea comparativă sau interdisciplinară
a subiectului în discuție;
 scurte prezentări ale grupurilor cu privire la sarcinile primite, permițând astfel
identificarea abordărilor contrastante sau noi ale unui subiect.
Sfera prezentărilor nu este conținutul în sine, ci stabilirea unei platforme pentru
discuții și schimb de opinii pe subiecte noi care necesită un aport informațional.
Principalele provocări sunt:
 durata de atenție a publicului este de maxim 20-30 de minute;
 diferitele stiluri de învățare ale participanților ar putea afecta transferul
informațiilor;
 raportul cu audiența necesită un limbaj corespunzător și un anumit limbaj
corporal;
 structura prezentării;
 materialele vizuale, prezentările în PowerPoint trebuie realizate cu
respectarea standardelor corespunzătoare.
Etapa de pregătire: sfaturi pentru trainer. Oricât de scurtă este prezentarea, aceasta
trebuie să fie orientată către public. Este important să începeți prin a afla care sunt punctele
de interes ale publicului și/sau care sunt așteptările acestuia de la trainer. Componența
publicului va determina cât de formală sau informală va fi o prezentare.
Lucrați pe o structură clară și logică. Ar trebui să existe:
1. O introducere,
În introducere, publicul trebuie să fie informat despre ce ar trebui să vorbească
trainerii.
2. Un cuprins,
În cuprins, discuția ar trebui să fie structurată în mai multe subteme care decurg în
mod logic una din alta.
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3. O concluzie.
În cele din urmă, ceea ce se va spune în concluzie va depinde de ceea ce s-a propus a
fi realizat. Dacă trainerul descrie pur și simplu ceva, atunci ar trebui să fie suficient un rezumat
al ideilor principale. Pe de altă parte, dacă trainerul încearcă să facă prezinte un caz anume,
atunci ar fi mai potrivită o readucere în discuție a argumentului principal, sau să se răspundă
la întrebarea care a fost adresată inițial. Publicul trebuie să fie informat cu privire la această
structură.
Alegerea cuvintelor și a stilului discursului asigură transferul mesajelor. Trainerul ar
putea dori să spună, de exemplu, „Primul lucru pe care doresc să-l punctez este […]”, „În
această secțiune voi vorbi despre […]”, „În concluzie […]”. În mod similar, pauzele între idei
sau gesturi, de exemplu numărarea efectivă pe degete a punctelor enunțate, pot ajuta la
sublinierea legăturilor importante.
Este foarte important să vă încadrați în timp, deoarece unele persoane s-ar putea să
se bazeze pe faptul că veți vorbi o anumită perioadă de timp, nici mai mult nici mai puțin. De
fapt, probabil că ar trebui să vă propuneți ca prezentarea dvs. să fie ceva mai scurtă decât
timpul alocat, deoarece în caz contrar este destul de probabil să vă îndepărtați într-o anumită
măsură de discursul pregătit inițial.
Etapa de predare: sfaturi pentru trainer
 Luați în considerare modalitatea de prezentare pe care doriți să o utilizați: Ce
fel de instrucțiuni veți utiliza? Ce metode vizuale pot fi de ajutor? Veți vorbi din picioare
sau de pe scaun? Ce fel de gesturi ar trebui să folosească un trainer?
 Luați în considerare debitul verbal, enunțarea, volumul și tonul vocii.
 Atingerea unui debit verbal corespunzător nu este important numai pentru a
vă asigura respectarea limitei de timp. Dacă vorbiți prea repede, publicul nu va putea ține
pasul cu dvs.; dacă vorbiți prea lent, probabil îl veți plictisi. Cu toate acestea, debitul verbal
corespunzător variaza în funcție de anumite detalii, de exemplu dacă ascultătorii dvs.
doresc sau nu să ia notițe, dacă limba în care vorbiți este sau nu limba lor maternă, cât și
familiaritatea cu sau complexitatea problemelor despre care vorbiți.
 Volumul corespunzător al vocii trebuie să varieze în funcție de dimensiunea și
acustica sălii; este bine ca întotdeauna să întrebați publicul dacă vă aude. Dacă nu vă
puteți face auzit fără să ridicați vocea, ar trebui să solicitați un microfon; în caz contrar,
vocea dvs. poate părea crispată.
 Aveți în vedere inclusiv tonul vocii. Dacă într-o prezentare textul este citit,
acesta poate suna destul de monoton și, prin urmare, mai plictisitor comparativ cu o
conversație de zi cu zi. Pentru a menține atenția publicului dvs., probabil este necesar să
folosiți o voce mai animată și o mai mare varietate vocală decât ați face în mod normal.
Lista de verificare a abilităților necesare unui bun prezentator
Speaker-ul poate fi auzit din spatele sălii?
S-a fost folosit contactul vizual permanent pentru a implica publicul?
S-au utilizate în mod corespunzător echipamente de sprijin audio-video?
Materialele scrise pe tablă neagră, tablă albă sau imaginile prezentate cu ajutorul
video-proiectorului au fost vizibile din toate colțurile sălii?
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Trainerul a folosit în mod corespunzător fișele de informații?
Atât tehnologia, cât și materialele pentru training trebuie să fie pregătite din timp și
chiar verificate înainte de eveniment.
4.1.4. Alternarea prelegerilor și a lucrului în grup
Prelegerile sunt utile atunci când publicului îi sunt prezentate noi cunoștințe, însă
învățarea are loc prin implicarea activă a participanților în propriul proces de învățare. O
tehnică care oferă rezultate este alternarea între prelegeri (cu sau fără PowerPoint) și lucrul
pe perechi sau în grup.
Prelegerile
Descrierea metodei. Prelegerile sunt prezentări structurate care vizează transferul de
cunoștințe. Prelegerile, ca metodă de instruire directă, reprezintă un instrument valoros și
eficient în explicarea ideilor și teoriile într-un timp scurt. Prelegerile trebuie utilizate în
combinație cu una sau mai multe metode de formare participativă.

Ca avantaj, acestea se pot dovedi a fi foarte utile în contextul grupurilor mari și în
combinație cu alte tehnici corespunzătoare formării practice. În ceea ce privește transferul de
cunoștințe specifice audienței, speakerul controlează întregul proces, dar acest lucru nu
exclude o discuție persuasivă care să stimuleze implicarea publicului.
Această metodă poate avea anumite dezavantaje atunci când nu este aplicată corect,
cum ar fi comunicarea unidirecțională, rolul pasiv al participanților, un nivel scăzut de
absorbție a informației și, prin urmare, asimilarea superficială a cunoștințelor.
4.1.5. Lucrul în grup
Lucrul în grup poate fi organizat în așa fel încât două sau trei persoane să fie rugate să discute
împreună un anumit subiect, după care să raporteze grupului mai mare. De obicei, este suficient
să solicitați participanților să discute subiectul cu persoana de lângă ei. Grupurilor mici ar trebui
să li se acorde un subiect clar și să li se acorde o perioadă scurtă de timp pentru discuții. Acestea
sunt eficiente în primele etape ale unui curs de training, când participanții încă se pot confrunta
cu o anumită temere de a vorbi cu colegii lor.
După discuție, participanților li se poate cere să ofere un feedback întregului grup, astfel încât
opiniile să poată fi împărtășite și, dacă este cazul, acestea pot fi notate pe un flip-chart.
Instrucțiunile sunt foarte importante, deoarece acestea conduc discuțiile. Dacă instrucțiunile nu
sunt clare, ele pot genera confuzie, lipsă de concentrare sau interes și pot provoca plictiseală.

Poate este mai bine să sugerați că prelegerile trebuie să completeze o activitate de
grup, decât invers. Astfel, în cadrul unui grup de lucru mic se pot realiza: un studiu de caz, o
simulare, un joc de roluri sau discuții pe diferite teme.
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Avantaje. Participanții consideră că discuțiile în grupuri mici sunt satisfăcătoare când:






au ocazia să contribuie.
le este clar scopul discuției și sunt pregătiți pentru aceasta.
atmosfera este prietenoasă și sunt în largul lor din punct de vedere emoțional.
au un lider de grup potrivit.
consideră că învățarea este relevantă.

De asemenea, pot fi menționate și unele dezavantaje:
 oamenii știu să le vorbească altor persoane, dar nu implicându-le și pe acestea
- unii vorbesc prea mult, alții prea puțin; cursanții domină sau sunt dominați; fie sunt total
în afara subiectului, fie vorbesc în jurul subiectului; se repetă.
 grupurile pot respinge anumite idei și pot accepta altele fără a aduce
argumente logice.
 grupurile pot deveni centrate pe personalitate și nu pe sarcini.
 grupurile pot primi prea multe sarcini în timpul alocat.
 liderul grupului nu este suficient pregătit sau înțelege greșit poziția de lider –
poziția de lider poate fi considerată copleșitoare.
Sfaturi pentru trainer. Una dintre cele mai importante reguli în ceea ce privește lucrul
în grup este, probabil, aranjarea corectă a locurilor. Este necesar ca scaunele și echipamentele
să fie aranjate în funcție de nevoile cursului; este posibil ca locația să nu permită întotdeauna
aranjarea scunelor așa cum doriți. Modul în care sunt aranjate scaunele va ajuta la stabilirea
relației dintre trainer și cursanți, precum și între cursanți.
4.1.6. Dezbaterea
Este o metodă de prezentare oficială a unui argument într-o manieră disciplinată. Deși
coerența logică, acuratețea factuală și un anumit impact emoțional față de audiență sunt
elemente discutabile, întotdeauna o parte a grupului prevalează asupra celeilalte părți prin
prezentarea unui „context” și/sau a unui cadru superior al problemei. Rezultatul unei
dezbateri poate depinde mai degrabă de un consens sau de o modalitate formală de a
ajunge la o hotărâre, decât de faptele obiective.
Spre deosebire de prelegeri, dezbaterea folosește întrebări ipotetice pentru a cere
cursanților din sistemul judiciar să tragă concluzii prin propriul proces de raționament.
Scopurile sunt stimularea gândirii și a raționamentului. Nu există un răspuns corect din
punctul de vedere al trainerului. Întrebarea ipotetică oferă cursanților doar un mecanism de
procesare a ideilor care duce la o concluzie. La sfârșitul fiecărei sesiuni de dezbateri reușite,
toți participanții vor adopta un punct de vedere asupra problemei (fie voluntar, fie conform
instrucțiunilor).
Exemplu. Dezbaterile pot fi organizate în diverse moduri.
Participanții la un program de training (inițial sau continuu) sunt invitați să își asume
rolul de judecător, avocat sau procuror, după care ar putea fi angajați într-o sesiune de
dezbateri pe probleme de importanță majoră, care vor fi filtrate din aceste trei perspective.
De asemenea, dezbaterile se pot organiza din simplul motiv de a pune în ordine
argumentele și raționamentul adecvat în cadrul trainingului inițial. Participanții sunt împărțiți
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în două grupuri de dezbateri care vor veni cu argumente pro și contra, iar prin consecvență
logică și acuratețe factuală vor stabili un punct de vedere comun. Dezbaterea este importantă
din punct de vedere didactic dacă trainerul ia în considerare încadrarea conceptului și
motivația logică în procesul de raționament.
4.1.7. Studii de caz
Metoda studiului de caz și metoda cazului sunt ușor de confundat, mai ales atunci
când sunt aplicate în educația juridică. Metoda cazului în educația juridică a fost inventată de
Christopher Columbus Langdell, decan al Harvard Law School în perioada 1870-1895. Langdell
a conceput o modalitate de a sistematiza și de a simplifica educația juridică axându-se pe
jurisprudența anterioară care promova principiile sau doctrinele unor subseturi de legi. În
acest scop, Langdell a scris primul inventar al cazurilor precedente, intitulat A Selection of
Cases on the Law of Contracts, o colecție de cazuri soluționate care îndeplineau criteriul
acestuia de a pune în lumină stadiul actual al legii contractelor. Studenții citesc cazurile și vin
pregătiți să le analizeze în clasă în cadrul sesiunilor socratice de tip întrebare și răspuns.
Studiile de caz nu oferă, de regulă, răspunsuri clare. Acestea sunt destinate să ridice
întrebări și să permită participanților ca, prin intermediul procesului decizional, să găsească
soluțiile lor preferate. Un studiu de caz poate ocupa o sesiune în cadrul unui eveniment de
training sau poate fi efectuat pe o bază extinsă, fiind abordat pe măsură ce procesul de
training avansează.
Studiile de caz oferă cititorilor o prezentare generală a aspectelor principale, informații de fond
privind cadrul, persoanele implicate și evenimentele care au condus la această problemă sau la
decizia în cauză. Cazurile sunt utilizate pentru a ilustra un anumit set de obiective de învățare și (ca
în viața reală) rareori există răspunsuri exacte pentru dilema în cauză. În prezent, metoda studiului
de caz constă în prezentarea unui anumit incident sau scenariu, cu informații de fond relevante,
care este analizat în detaliu în vederea identificării unei soluții. Aceasta creează posibilitatea de a
înțelege și de a aplica principii, regulamente și norme în cazul unui scenariu real. sau fictiv.
Arhitectura studiului de caz. Studiile de caz sunt mai eficiente atunci când sunt
utilizate în grupuri mici, în cadrul cărora participanții, care de obicei stau sau lucrează pe cont
propriu, sau mai rar cu un alt judecător, pot să învețe din experiențele și abordările analitice
ale celorlalți și astfel, să reflecteze la propria abordare. Acestea pot fi utilizate, de asemenea,
cu grupuri mai mari.
Subiecte ce pot fi abordate. Studiile de caz pot acoperi o gamă largă de subiecte:
dreptul material, aspecte procedurale și probatorii, gestionarea cazurilor, comportamentul în
funcții de administrare, tratamentul echitabil sau o combinație între acestea. Acestea pot lua
forma unui scurt scenariu ipotetic, o problemă, un joc de rol sau pot utiliza materiale care, de
regulă, ar fi documente în cadrul unei audieri.
Sfaturi pentru trainer. Atunci când propuneți utilizarea studiilor de caz, este
important ca respectivul conținut să fie conceput pentru a atinge obiective și rezultate ale
învățării definite în mod clar. Aveți grijă la faptul că o atmosferă nereală și lipsa unor detalii
de fond pot încuraja luarea unor decizii fără nicio aplicabilitate practică.
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4.1.8. Rezolvarea de probleme: Cele șapte etape ale analizei problemei
Rezolvarea de probleme ar putea fi abordată într-un cadru de planificare sau ar putea
fi o reacție spontană sau o dezbatere care are loc atunci când apare o astfel de situație.
Această metodă poate fi folosită în identificarea problemelor, în scopul analizei și găsirii de modalități
adecvate de rezolvare a acestora. Modul în care poate fi abordată rezolvarea de probleme variază de la o
problemă la alta. Aceasta poate fi aplicată în cadrul grupurilor de lucru sau în cadrul discuțiilor informale.
Utilizarea unei abordări în șapte etape în scopul analizării unei probleme sau a unei
spețe poate face întregul proces mai ușor și poate spori beneficiile învățării.
1. Citiți cazul în detaliu. Pentru a înțelege pe deplin ce se întâmplă într-un anumit
caz, este necesar să-l citiți cu atenție și în detaliu. Luarea de notițe constituie un plus.
2. Definiți problema principală. Majoritatea cazurilor implică mai multe aspecte
sau probleme. Identificați cele mai importante probleme și separați-le de aspectele mai
puțin importante.
3. Domenii funcționale. După identificarea fondului problemei principale,
examinați problemele conexe în cadrul domeniilor funcționale (de drept, practică,
finanțare și personal și așa mai departe). Problemele ce țin de domenii funcționale vă
pot ajuta să identificați problemele profunde care intră în responsabilitatea structurii
de conducere superioare.
4. Definiți contextul juridic: definiți legile semnificative, regulamentele, etc.
5. Identificați constrângerile legate de această problemă. Constrângerile pot
limita soluțiile disponibile.
6. Identificați toate alternativele relevante. Lista ar trebui să includă toate
alternativele relevante care ar putea rezolva problema/problemele care au fost
identificate în a doua etapă.
7. Selectați cea mai bună alternativă. Evaluați fiecare alternativă, ținând cont de
informațiile disponibile. Dacă ați parcurs cu atenție ultimele cinci etape, ar trebui să
fie evidentă o soluție acceptabilă a cazului.
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4.1.9. Feedback-ul
Feedback-ul este esențial atunci când se utilizează astfel de metode și tehnici de
training în care participanții sunt implicați activ în procesul de învățare.

Feedback-ul reprezintă o parte esențială a programelor de educație și formare.
Acesta îi ajută pe cursanți să devină conștienți de potențialul lor în diferite etape
de formare, să sporească gradul acestora de conștientizare cu privire la punctele
lor forte și domeniile ce pot fi îmbunătățite și să identifice acțiunile care trebuie
întreprinse pentru îmbunătățirea performanțelor. Feedback-ul poate fi abordat în
mod informal, în cadrul întâlnirilor zilnice dintre traineri și cursanți, sau dintre
colegi, sau în mod formal ca parte a unei evaluări scrise.

Orice feedback ar trebui să fie:


Constructiv;

Să conțină informații specifice, să fie axat pe problemă și bazat pe observații. Să
implice atât laude, cât și critici pentru a oferi sfaturi reale de îmbunătățire.

Obiectiv;
Este bazat pe fapte, este măsurabil și observabil.

Concret;
Se referă la un comportament care există în realitate. Trainerul nu se
referă la o abstractizare. Comportamentul observat nu este o chestiune de
interpretare.

Specific;
Acesta subliniază punctele forte și punctele slabe, oferind exemple
specifice sau explicații.

Prompt;
Trebuie realizat imediat sau conform unui calendar stabilit.
Feedback-ul trebuie să fie întotdeauna o comunicare în ambele sensuri.
Cursantul este partea interesată esențială invitată să ofere informații finale: invitați
cursanții să spună dacă sunt sau nu mulțumiți, ce aspecte au fost semnificative pentru ei, ceea
ce percep ca fiind obstacole atunci când sunt pregătiți să aplice ceea ce au învățat și cum s-au
simțit pe durata jocului de rol (instanța fictivă). De asemenea, ar trebui să existe timp pentru
feedback-ul din partea trainerilor.
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4.1.10. Debriefingul
Orice procedură care implică lucrul în echipă ar trebui să se finalizeze cu un debriefing.
Trainerul oferă grupurilor posibilitatea de a prezenta rezultatele celorlalți, oferind informații
concluzive la final.
Există două etape importante de parcurs pentru a garanta faptul că debriefingul își
atinge obiectivul:
Acesta este un aspect important al lucrului în grup: debriefingul oferă o revizuire a
activității, identificarea diferitelor puncte de vedere și o ocazie de a face schimb de
idei. Este esențial ca prezentările să reflectemai degrabă opiniile grupului decât opinia
purtătorului de cuvânt al grupului. Se recomandă utilizarea flip-chart-ului pe
parcursul discuțiilor de grup.

Grupurile ar trebui să cunoască dinainte că va exista o sesiune plenară de feedback și
că fiecare grup ar trebui să numească un „raportor” a cărui sarcină va fi să prezinte într-un
timp dat concluziile grupului.
După prezentare, trainerul coordonator al sesiunii plenare ar trebui să stimuleze
discuțiile și reflecțiile critice asupra coerenței opiniilor exprimate și asupra calității
elementelor de probă.
Totuși, un aspect important îl reprezintă utilizarea adecvată a metodelor de training
în conformitate cu profilul participanților și cu obiectivele sau scopurile urmărite. Diagrama
de mai jos prezintă principalele caracteristici ale unui plan de training.

4.5. Utilizarea metodelor în funcție de tematica trainingului
Tabelul 1: Training – Cooperarea judiciară în materie penală în cazurile care implică
refugiați și alți resortisanți ai țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane
SESIUNEA DE TRAINING

Sesiune introductivă

Subtema nr. 1:
Cadrul legal actual al UE care permite statelor
membre ale UE să coopereze dincolo de granițele
internaționale și să faciliteze procedurile
judiciare în cazurile referitoare la traficul de
persoane, ale căror victime sunt refugiați/alți
resortisanți ai țărilor terțe

METODELE DE TRAINING

O prezentare a proiectului, obiectivele
trainingului și rezultatele preconizate ale
învățării

Tehnici de tip ice-breaker

Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri

Scurtă prezentare a studiului de caz și cei
șapte pași ai analizei problemelor

Un studiu de caz discutat în ședințe de
grup folosind cele șapte etape ale analizei
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problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri
Subtema nr. 2:

Scurtă prezentare a studiului de caz

Un studiu de caz discutat în ședințe de
Jurisdicția în procedurile penale, cazuri
referitoare la resortisanții țărilor terțe exploatați grup folosind cele șapte etape ale analizei
problemelor (participanții au pregătit din timp
în statele de origine-tranzit-destinație.
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri
Subtema nr. 3:

Scurtă prezentare a studiului de caz
Un studiu de caz discutat în ședințe de
Provocări și bune practici pentru combaterea 
grup
folosind
cele șapte etape ale analizei
traficului de persoane și protejarea drepturilor
problemelor (participanții au pregătit din timp
victimelor care sunt resortisanți ai țărilor terțe.
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri
Subtema nr. 4:

Scurtă prezentare a studiului de caz
Mecanismele legale de referire transfrontalieră 
Un studiu de caz discutat în ședințe de
existente pentru a susține drepturile victimelor grup folosind cele șapte etape ale analizei
traficului de persoane (refugiați/alți resortisanți problemelor (participanții au pregătit din timp
ai țărilor terțe)
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă
Cum se ia în considerare principiul nepedepsirii 
Scurtă discuție plenară – sesiune de
victimelor în cazurile transfrontaliere care întrebări și răspunsuri
implică victime care sunt resortisanți ai țărilor 
Scurtă prezentare a studiului de caz
terțe?

Un studiu de caz discutat în ședințe de
grup folosind cele șapte etape ale analizei
Subtema nr. 5:
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problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară
Sesiune de concluzii
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Tabelul 2: Training – Cadrul legal și practicile judiciare privind acordarea
compensațiilor financiare victimelor traficului de persoane
SESIUNEA DE TRAINING

Sesiune introductivă

METODELE DE TRAINING

O prezentare a proiectului, obiectivele
trainingului și rezultatele preconizate ale
învățării

Tehnici de tip ice-breaker


Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri

Scurtă prezentare a studiului de caz și cei
Subtema nr. 1:
șapte pași ai analizei problemelor
Legislația și practicile UE privind compensațiile

Un studiu de caz discutat în ședințe de
financiare pentru victimele traficului de persoane
grup folosind cele șapte etape ale analizei
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri
Subtema nr. 2:

Scurtă prezentare a studiului de caz
Un studiu de caz discutat în ședințe de
Abordări
naționale
privind
acordarea 
grup
folosind
cele șapte etape ale analizei
compensațiilor financiare victimelor care sunt
problemelor
(participanții
au pregătit din timp
resortisanți ai țărilor terțe
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă
Sechestrarea și confiscarea bunurilor de la

Scurtă discuție plenară – sesiune de
inculpați
întrebări și răspunsuri

Scurtă prezentare a studiului de caz
Subtema nr. 3:
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Un studiu de caz discutat în ședințe de
grup folosind cele șapte etape ale analizei
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări
și răspunsuri
Subtema nr. 4:

Scurtă prezentare a studiului de caz
Recunoașterea și executarea ordinelor de 
Un studiu de caz discutat în ședințe de
confiscare emise de un alt stat membru al UE în grup folosind cele șapte etape ale analizei
cazurile privind victimele care sunt resortisanți ai problemelor (participanții au pregătit din timp
unor țări terțe exploatați în UE
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară
Sesiune de concluzii
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Tabelul 3: Training - Drepturile minorilor neînsoțiți care sunt victime ale traficului de
persoane
SESIUNEA DE TRAINING

Sesiune introductivă

METODELE DE TRAINING

O prezentare a proiectului, obiectivele
trainingului și rezultatele preconizate ale
învățării

Tehnici de tip ice-breaker


Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri

Scurtă prezentare a studiului de caz și cei
Subtema nr. 1:
șapte pași ai analizei problemelor
Traficarea minorilor și protecția acestora. Cadrul

Un studiu de caz discutat în ședințe de
legal al UE care incriminează traficul de minori
grup folosind cele șapte etape ale analizei
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă
Strategii legale pentru protejarea minorilor

Scurtă discuție plenară – sesiune de
neînsoțiți împotriva riscului de a fi traficați în
întrebări și răspunsuri
statele membre ale UE

Scurtă prezentare a studiului de caz
Subtema nr. 2:
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Un studiu de caz discutat în ședințe de
grup folosind cele șapte etape ale analizei
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri
Subtema nr. 3:

Scurtă prezentare a studiului de caz
Principiile privind protecția copiilor care sunt 
Un studiu de caz discutat în ședințe de
victime ale traficului de persoane
grup folosind cele șapte etape ale analizei
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Lectures/Presentations on the legal
framework, practices and relevant case law

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri
Subtema nr. 4:

Scurtă prezentare a studiului de caz
Dispoziții și practici legale care asigură proceduri

Un studiu de caz discutat în ședințe de
adaptate nevoilor minorilor în fața procurorilor și
grup folosind cele șapte etape ale analizei
instanțelor
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri
Subtema nr. 5:

Scurtă prezentare a studiului de caz
Despăgubiri financiare acordate minorilor care 
Un studiu de caz discutat în ședințe de
sunt victime ale traficului de persoane
grup folosind cele șapte etape ale analizei
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă
Analiza cazurilor referitoare la minorii neînsoțiți 
Scurtă discuție plenară – sesiune de
care sunt victime ale traficului de persoane în UE întrebări și răspunsuri

Scurtă prezentare a studiului de caz
Subtema nr. 6:
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Un studiu de caz discutat în ședințe de
grup folosind cele șapte etape ale analizei
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară
Sesiune de concluzii
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Tabelul 4: Training – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și
aplicabilitatea acesteia în cazul victimelor traficului de persoane care solicită azil în Europa
SESIUNEA DE TRAINING

Sesiune introductivă

METODELE DE TRAINING

O prezentare a proiectului, obiectivele
trainingului și rezultatele preconizate ale
învățării

Tehnici de tip ice-breaker

Subtema nr. 1:


Prelegeri/Prezentări privind CDFUE
O prezentare generală a Cartei drepturilor 
Scurtă discuție plenară – sesiune de
fundamentale a UE
întrebări și răspunsuri


Prelegeri/Prezentări privind dispozițiile
și jurisprudența Cartei drepturilor fundamentale
a UE

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri
Subtema nr. 2:

Scurtă prezentare a studiului de caz și cei
Aplicabilitatea articolului 18 din Carta UE privind
șapte pași ai analizei problemelor
victimele traficului de persoane care sunt

Un studiu de caz discutat în ședințe de
resortisanți ai țărilor terțe și care solicită azil
grup folosind cele șapte etape ale analizei
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind cadrul legal
și jurisprudența relevantă
Corelarea dispozițiilor din Carta drepturilor

Scurtă discuție plenară – sesiune de
fundamentale a UE, directivele și convențiile UE
întrebări și răspunsuri
care asigură protecția victimelor cu statutul de

Scurtă prezentare a studiului de caz și cei
refugiat/migrant
șapte pași ai analizei problemelor
Subtema nr. 3:
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Un studiu de caz discutat în ședințe de
grup folosind cele șapte etape ale analizei
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind cadrul
teoretic și legal și jurisprudența relevantă

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri
Subtema nr. 4:

Scurtă prezentare a studiului de caz
Eficacitatea procedurilor de azil în cazul

Un studiu de caz discutat în ședințe de
victimelor traficului de persoane. Interfața dintre
grup folosind cele șapte etape ale analizei
traficul de persoane și dreptul de a solicita azil
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind dispozițiile
și jurisprudența Cartei drepturilor fundamentale
a UE

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri
Subtema nr. 5:

Scurtă prezentare a studiului de caz
Drepturile victimelore traficului de persoane

Un studiu de caz discutat în ședințe de
conform Cartei drepturile fundamentale a UE
grup folosind cele șapte etape ale analizei
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară

Prelegeri/Prezentări privind cadrul
teoretic și legal și jurisprudența relevantă

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri

Scurtă prezentare a studiului de caz
Subtema nr. 6:

Un studiu de caz discutat în ședințe de
Principiul nereturnării privind victimele care sunt grup folosind cele șapte etape ale analizei
refugiați
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară
Sesiune de concluzii
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Tabelul 5: Training – Dreptul la avocat al victimelor traficului de persoane care sunt
refugiați și resortisanți ai țărilor terțe
SESIUNEA DE TRAINING

METODELE DE TRAINING

O prezentare a proiectului, obiectivele
trainingului și rezultatele preconizate ale
învățării

Tehnici de tip ice-breaker

Sesiune introductivă


Lectures/Presentations privind cadrele
juridice ale UE și interne și jurisprudența
relevantă

Scurtă discuție plenară – sesiune de
Subtema nr. 1:
întrebări și răspunsuri
Dreptul la asistență juridică pentru victimele 
Scurtă prezentare a studiului de caz și cei
traficului de persoane cu statut de șapte pași ai analizei problemelor
refugiat/migrant. Analiza cadrului juridic al UE și 
Un studiu de caz discutat în ședințe de
național
grup folosind cele șapte etape ale analizei
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară
Subtema nr. 2:
Rolul avocaților în
persoanelor traficate

protejarea


Prelegeri/Prezentări privind rolul
avocaților
drepturilor 
Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri


Prelegeri/Prezentări privind litigiile
strategice, exemple interne și jurisprudența
relevantă

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri
Subtema nr. 3:

Scurtă prezentare a studiului de caz
Litigii strategice naționale: prezentarea unor

Un studiu de caz discutat în ședințe de
cazuri din diferite țări
grup folosind cele șapte etape ale analizei
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)

Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară
Subtema nr. 4:
Bunele practici în asigurarea asistenței juridice de
către avocați victimelor în diferite etape (faza de
identificare, interviu la poliție, permise de
ședere, proceduri de azil, procedurile procesului
penal, cereri de compensare, aplicarea
procedurilor de nepedepsire)


Prelegeri/Prezentări privind bunele
practici

Scurtă discuție plenară – sesiune de
întrebări și răspunsuri

Scurtă prezentare a studiului de caz

Un studiu de caz discutat în ședințe de
grup folosind cele șapte etape ale analizei
problemelor (participanții au pregătit din timp
studiul de caz)
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Brainstorming și debriefing în cadrul
grupului

Dezbatere în ședință plenară
Sesiune de concluzii
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4.6. PREZENTAREA UNOR SPEȚE DIN JURISPRUDENȚĂ
Training - Drepturile minorilor neînsoțiți care sunt victime ale traficului de persoane
Speța: 08‑80787, Curtea de Casație, a treia instanță, Franța (FR‑002‑3)
Date esențiale:
Un cetățean din Coasta de Fildeș a fost adus ilegal în Franța, la vârsta de 15 ani, pentru
a lucra în casa acuzatului și pentru a avea grijă de copii. Victima era deosebit de vulnerabilă,
deoarece era un copil fără reședință legală. Părinții ei au murit în perioada în care a fost
supusă muncii forțate. Nu avea pașaport și depindea pe deplin de familia pentru care lucra.
Mai exact, victima nu a primit nicio remunerație pentru îngrijirea copilului și pentru munca
casnică. Nu a mers la școală și nu a avut zile libere sau vacanțe.
Nu avea niciun spațiu privat în casă, deoarece dormea pe o saltea pe podea, în aceeași
cameră cu copiii.
Legislația aplicată: Articolul 225‑14 din Codul Penal privind condițiile de viață și de
muncă contrare demnității umane; Articolul 1382 din Codul Civil privind daunele civile;
Articolul 4 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Curtea de Apel a decis respingerea cererii pe baza condițiilor de viață și de muncă care
contravin demnității umane, menționând că presupusa victimă avea relații afective cu copiii
familiei și beneficia de condiții de locuire similare cu membrii familiei. În plus, Curtea de Apel
a emis o sancțiune civilă pe motivul angajării ilegale a unui imigrant și a abuzului asupra
situației de vulnerabilitate a unei persoane pentru a obține servicii neplătite. Decizia a fost
atacată și cauza a fost trimisă în fața Curții de Casație din Franța.
Discuții/Dezbateri
- Sunteți de acord cu decizia primei instanțe? De ce? De ce nu?
- Ce înțelegem prin „muncă forțată” în conformitate cu jurisprudența CEDO?
- Ce credeți că a decis Curtea de Casație?

Training - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și aplicabilitatea
acesteia în cazul victimelor traficului de persoane care solicită azil în Europae
Cauza: Tribunalul Administrativ din Toulouse, 9 noiembrie 2018, nr. 1805185
Scurtă prezentare:
Reclamanta, un cetățean nigerian victimă a unei rețele de prostituție din Italia, a ajuns
în Franța, unde a solicitat azil. În urma unui ordin de transfer către autoritățile italiene emis
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de către prefectul din H.G, pe lângă arestul la domiciliu, ea a introdus recurs la Tribunalul
Administrativ din Toulouse, prin care a solicitat anularea deciziilor de transfer și stabilirea
eligibilității privind asistența juridică provizorie. În plus, reclamantul a mai solicitat prefectului
să dispună anularea procedurii ordinului de transfer și să accepte cererea sa de azil.
Reclamanta susține că ordinul de transfer implică riscul expunerii la tratamente
inumane și degradante, precum și riscul de confruntării cu deficiențele sistemului de azil
italian, fără a ține cont de prevederile Articolelor 3.2 și 17.1 din Regulamentul Dublin (UE)
604/2013 și ale Articolelor 3 și 4 din CEDO. În plus, ea susține că Articolul 4 din Directiva
2013/32/UE privind procedurile de azil și Articolele 5 și 35 din Regulamentul Dublin menționat
anterior nu au fost transpuse în mod corect în dreptul intern, astfel încât să se asigure dreptul
la o cale de atac efectivă.
De asemenea, reclamanta deplânge problemele procedurale – încălcări procedurale
ale agentului care efectuează interviul personal, notificarea ordinului de transfer și justificarea
în legătură cu statul membru responsabil pentru soluționarea cererii de azil.
Tribunalul Administrativ din Toulouse amintește mai întâi de dispozițiile aplicabile cu
privire la desemnarea unui stat membru privind cererea de azil și alternativele sale, precum
și de Articolele 3 și 17 din Regulamentul Dublin, reamintind că este de competența
judecătorului să identifice riscul expunerii la tratamente inumane și degradante ca urmare a
condițiilor de primire din statul membru desemnat inițial.
Discuții/Dezbateri
Care ar fi legea aplicabilă?
 Discuții privind Articolele 3.2, 17.1 și 35 din Regulamentul Dublin (UE)
604/2013, Articolele 3 și 4 din CEDO și Articolul 4 din Directiva 2013/32/UE privind
procedurile de azil
 Discuții despre Articolul 47 din Cartă
Training - Cadrul legal și practicile judiciare pentru acordarea de compensațiilor
financiare victimelor traficului de persoane care sunt refugiați și alți resortisanți ai țărilor
terțe
CEDO: Chowdury și alții împotriva Greciei, Cererea nr. 21884/15, 30 martie 2017
Scurtă prezentare:
Faptele se referă la 42 de resortisanți din Bangladesh fără documente de identitate,
care au lucrat într-o fermă de căpșuni din localitatea Manolada, Grecia. Angajatorii fermei leau promis muncitorilor salarii de 22 de euro pentru șapte ore de muncă și 3 euro pentru
fiecare oră de lucru suplimentară. Au lucrat în sere de plastic culegând căpșuni în fiecare zi
între orele 7:00 și 19:00, sub supravegherea paznicilor înarmați. Locuiau în corturi construite
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din cutii de carton și nailon, fără apă curentă și toalete. Au fost în permanență amenințați de
angajatorii lor că își vor primi salariile doar dacă vor continua să lucreze pentru ei.
După ce au intrat în grevă de mai multe ori pentru a-și primi salariile, un alt grup de
resortisanți din Bangladesh a fost recrutat pentru a lucra pe câmp. De teamă că salariile
persoanelor recrutate pentru sezonul 2012-2013 nu vor fi plătite, aproximativ 100-150 de
lucrători și-au cerut salariile de la angajatorii lor. În consecință, au fost împușcați de un paznic
înarmat, care a rănit grav mai mulți dintre lucrători.
După spitalizarea mai multor lucrători și ulterior anchetei realizate de procurorul
Amaliada, Curtea Penală a achitat cele patru persoane inculpate pentru trafic de persoane pe
motiv că elementul obiectiv al crimei nu a fost stabilit în cauză. Unul dintre paznici și unul
dintre angajatori au fost condamnați pentru vătămare corporală gravă și folosirea ilegală a
armelor de foc.
Curtea Penală a apreciat că lucrătorii au fost conștienți de condițiile de viață și de
salariu, pe care le-au acceptat în mod liber, adăugând că în timpul lor liber se puteau deplasa
liber în regiune și că nu există nicio dovadă a faptului că liberul consimțământ al lucrătorilor a
fost viciat sau exploatat.
Mai mult decât atât, lucrătorii au avut posibilitatea să-și negocieze salariile și șederea
lor ilegală în Grecia nu a fost folosită ca mecanism pentru a forța lucrătorii să continue să
lucreze pentru angajatorii lor. Decizia Curții a fost atacată ulterior de către pârâți. La rândul
lor, reclamanții au solicitat procurorului Curții de Casație anularea deciziei Curții Penale,
deoarece Curtea nu a examinat în mod corespunzător acuzația de trafic de persoane și că o
aplicare corectă a Codului Penal din Grecia impune examinarea dacă s-a profitat de starea de
vulnerabilitate a resortisanților din țări terțe în scopul exploatării acestora. Procurorul a
respins o astfel de cerere, arătând că nu au fost îndeplinite condițiile pentru recurs.
În fața Curții Europene a Drepturilor Omului, reclamanții au susținut că au fost supuși
muncii forțate, că au fost victime ale traficului de persoane și că Grecia nu și-a îndeplinit
obligația pozitivă în temeiul Articolului 4 de a-i proteja împotriva acestor abuzuri, de a efectua
o anchetă eficientă și de a-i urmări penal pe autori.
Discuții/Dezbateri
- Considerați că decizia Curții Penale a fost corectă? De ce? De ce nu?
- Ce înțelegeți prin muncă forțată conform jurisprudenței CEDO?
CEDO: L. O. împotriva Franței, Cererea nr. 4455/14, 26 mai 2015
Scurtă prezentare:
Reclamanta, cetățean nigerian, lucra într-un restaurant din Benin. Într-o zi, un client ia propus să lucreze ca babysitter pentru familia sa din Franța. Ea a acceptat, iar clientul s-a
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ocupat de toate aranjamentele administrative necesare pentru plecarea ei, inclusiv obținerea
unui pașaport pentru ea, pe care l-a păstrat în posesia sa. Reclamanta a ajuns în Franța pe
data de 16 decembrie 2010. În prima săptămână a fost închisă într-un apartament și violată
de clientul respectiv în mod repetat. După aceea, a fost forțată să se prostitueze în favoarea
lui, pe motivul unei datorii de 50.000 de euro pentru cheltuielile de călătorie și cazare. În
consecință, a început să se prostitueze la Paris. Ori de câte ori nu a putut plăti suma
săptămânală stabilită de client, a fost bătută și violată de A.. Mai mult, i-a amenințat personal
familia cu prilejul uneia dintre vizitele sale înapoi în Nigeria.
În 2011, reclamanta a solicitat azil pe baza riscului de MGF și căsătorie aranjată.
Cererea ei a fost respinsă de Oficiul Francez pentru Protecția Refugiaților și Apatrizilor
(„OFPRA”) prin decizia din 23 septembrie 2011, confirmată în recurs la 16 aprilie 2012. La data
de 30 decembrie 2013, a fost arestată și, în consecință, a primit ordin să părăsească teritoriul
francez. În detenție, a depus o cerere ulterioară, explicând că a fost victima unei rețele de
trafic de persoane și că nu a putut să dezvăluie acest lucru în cererea sa inițială din cauza
presiunii din partea traficantului. Cererea sa a fost respinsă la 14 ianuarie 2014, pe motiv că
nu a furnizat suficiente dovezi pentru a fi evaluată credibilitatea cererii sale.
În fața Curții Europene a Drepturilor Omului („CEDO”), reclamanta a susținut că
forțarea ei de a se întoarce în Nigeria ar constitui o încălcare a Articolului 3 din Convenție. De
asemenea, a solicitat măsuri provizorii în temeiul Articolului 39 din Convenția Europeană a
Drepturilor Omului („CEDO”). A doua zi, CEDO a recomandat guvernului francez să nu o
returneze pe reclamantă în Nigeria în așteptarea rezultatului procedurii.
Discuții/Dezbateri
- Ce credeți că va decide CEDO cu privire la acest caz?
- Care sunt riscurile returnării ei în Nigeria?
- Ce prevede Articolul 39 din Convenție în acest sens?
Training - Cooperarea judiciară internațională în cazurile care implică refugiați și
resortisanți ai țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane
Cauza: Tribunalul Naţional pentru Azil, 24 martie 2015, Franța, Decizia nr. 10012810
Scurtă prezentare:
Cazul se referă la un cetățean nigerian din statul Edo; aceasta a fost forțată să se
prostitueze după ce a fost traficată în Franța. Ulterior, a raportat poliției numele celor
implicați în rețeaua de prostituție și a solicitat azil, menționând, de asemenea, că va fi
ostracizată de rețeaua ei socială și familială pentru că nu și-a achitat datoria pentru călătoria
în Europa și pentru că nu ar mai fi acceptată de comunitatea ei din Nigeria.
Faptul că victimele traficului de persoane erau respinse de societatea nigeriană și
având în vedere că majoritatea femeilor victime au fost ulterior prostituate în Europa, Oficiul
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Francez pentru Protecția Refugiaților și Apatrizilor (OFPRA) a constatat că acest lucru nu a fost
suficient pentru a constitui un temei social special, conform prevederilor Convenției de la
Geneva din 1951 și Directivei privind standardele minime.
Mai mult, Oficiul a considerat că nu s-a furnizat nicio informație care să sugereze că
aceasta va fi supusă unor acte de persecuție în cazul revenirii în Nigeria și, în consecință, a
respins cererea de azil.
Ulterior, această argumentare a fost respinsă de CNDA într-un recurs din 29 aprilie
2011, care a fost ulterior înaintat printr-un alt recurs către Consiliul de Stat de către Oficiul
Francez pentru Protecția Refugiaților și Apatrizilor (OFPRA). Prin anularea deciziei CNDA,
Consiliul de Stat a apreciat că OFPRA ar fi trebuit să investigheze dacă, dincolo de rețelele de
achiziție care o expuneau pericolelor, societatea sau instituțiile o percepeau ca având o
identitate particulară care ar face ca aceasta să aparțină unui grup social în sensul Convenției
menționate.
Discuții/Dezbateri
- Ce criterii prevăzute de Convenția de la Geneva din 1951 determină un „grup social”?
- Ce înțelegeți prin „grup social” în conformitate cu Directiva 2011/95/UE?
Cauza: Tribunalul Dolj, România, Dosar nr. 11476/63/2012
Scurtă prezentare:
Prin plângerea formulată la 24 octombrie 2011, partea vătămată B.A., a solicitat
tragerea la răspundere penală a inculpaţilor T.M.l., G.A.V. și G.D.M., arătând că în vara anului
2011, prin promisiunea mincinoasă a găsirii unui loc de muncă, au recrutat-o, iar ulterior au
transportat-o în Spania, unde, prin ameninţări, au determinat-o să meargă la un club, unde să
se prostitueze în folosul lor.
Detalii: https://legeaz.net/spete-penal-iccj-2012/decizia-1350-2012-1sn
În vara anului 2011, prin intermediul unei foste colege de şcoală, P.M., partea
vătămată B.A. a cunoscut doi tineri din Filiaşi, inculpaţii T.M.I. şi G.D.M., cu care s-a întâlnit în
mai multe rânduri. În cadrul discuţiilor avute cu inculpaţii T.M.I. şi G.D.M., primul i-a propus
părţii vătămate B.A. să meargă cu ei în Spania, unde putea să-şi găsească un loc de muncă
bine plătit, fără a preciza natura acestuia, spunându-i că ei fuseseră plecaţi în mai multe
rânduri în Spania şi Italia.
Într-una din seri, întorcându-se de la restaurant împreună cu inculpaţii T.M.I. şi
G.D.M., dar şi martora P.M., partea vătămată B.A. a fost invitată la locuinţa celor doi, unde a
cunoscut-o şi pe inculpata G.A.V., aceasta fiind sora celui dintâi şi soţia celui de-al doilea. În
cadrul discuţiilor avute şi inculpata G.A.V. i-a propus să meargă cu ei în Spania, unde puteau
să-i găsească un loc de muncă legal.
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S-a mai reţinut că îndoielile părţii vătămate B.A. referitoare la faptul că ar putea ajunge
"la stradă", adică să se prostitueze au fost înlăturate de inculpata G.A.V., care a susţinut că
avusese o soră mai mică ce murise în condiţii similare, astfel că nu avea nicio intenţie să-i facă
acelaşi lucru, jurându-se chiar pe copilul ei nenăscut. Mai mult, inculpaţii T.M.I. şi G.A.V. s-au
oferit să o ajute şi plătindu-i contravaloarea deplasării în Spania, banii urmând să-i restituie
din ceea ce ar fi câştigat legal în această ţară. Pe fondul situaţiei familiale delicate, partea
vătămată B.A. fiind în relaţii tensionate cu părinţii legat de faptul că picase bacalaureatul,
aceasta acceptă propunerea, hotărând să plece de acasă.
Detalii: https://legeaz.net/spete-penal-iccj-2012/decizia-1350-2012-1sn

Inculpaţii G.A.V., T.M.l. şi G.D.M. au recunoscut parţial comiterea faptei, în sensul că
au suportat cheltuielile de deplasare în Spania ale părţii vătămate B.A., facilitându-i acesteia
angajarea la un club de noapte, unde trebuia să danseze, să facă consumaţie sau să întreţină
relaţii sexuale contra cost cu clienţii, susţinând însă că acest lucru s-a făcut la solicitarea expres
a părţii vătămate, care era în cunoştinţă de cauză.

Detalii: https://legeaz.net/spete-penal-iccj-2012/decizia-1350-2012-1sn.

Discuții/Dezbateri
- Care este cadrul legal aplicabil acestei situații?
- Victima ar trebui să aibă dreptul la despăgubiri?
- Care va fi decizia tribunalului?
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5.

EVALUARE TRAINING

Revizuirea unui training se concentrează pe îmbunătățirea și culegerea de informații
cantitative și calitative cu privire la toate aspectele acestuia, pentru a determina dacă
obiectivele au fost atinse, precum și nivelul competențelor la final.
Cunoscând măsura în care programele de training contribuie la realizarea obiectivelor
legate de îmbunătățirea cunoștințelor și a practicilor în muncă, este esențial să se ajungă la o
înțelegere comună a realizărilor, deficiențelor și lecțiilor învățate.
Evaluarea trebuie considerată ca o parte importantă a întregului proces de formare,
deoarece ne permite să oferim o transformare în generarea de cunoștințe și învățare, precum
și în luarea deciziilor în legătură cu metodologiile utilizate.
Această fază a procesului garantează eficacitatea și fiabilitatea întregului proces de
formare.
Scopul final al acestei referințe de evaluare este de a determina calitatea procesului
de formare realizat prin patru obiective specifice:
1.
Evaluarea calității acțiunii de formare în sine prin intermediul
chestionarului de satisfacție a participanților.
2. Determinarea procesului de învățare a cunoștințelor și abilităților
dezvoltate prin acțiunile de formare.
3. Măsurarea impactului fiecărei acțiuni de formare asupra performanței
zilnice a participanților.
4. Determinarea impactului acțiunilor de instruire asupra abilităților și
îmbunătățirii profesionale a profesioniștilor din domeniul juridic care vin în contact
cu victimele traficului de persoane.

5.1. Metodologia de evaluare
Pentru evaluarea calității cursurilor trainingului, există o serie de instrumente pentru
colectarea informațiilor și utilizarea ulterioară a acestora în stabilirea acțiunilor care conduc
la îmbunătățirea continuă a trainingurilor și satisfacția participanților implicați.
Pentru evaluarea acțiunilor de formare există 4 niveluri propuse:
1.

Reacția sau satisfacția participanților


Ce se evaluează? Se urmărește investigarea modului în care
participanții reacționează la formare: cum evaluează relevanța conținuturilor,
performanța trainerilor, organizarea, metodologia, îndeplinirea obiectivelor și alte
aspecte generale din cadrul trainingului.
Aspecte de evaluat:
●

Organizarea
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●

Metodologia

●

Aplicabilitatea

●

Competența și aptitudinea pedagogică a trainerilor

●

Organizarea planificării și dezvoltarea activităților


Cum se obțin informațiile? În general, se utilizează chestionare la care
participanții răspund la finalul trainingului. De asemenea, pot fi implementate și alte
tehnici, precum grupuri de lucru sau interviuri aprofundate. Utilizarea chestionarelor
de satisfacție a participanților este standardizată în majoritatea instituțiilor de
formare.

Ce instrumente putem folosi? Putem folosi instrumente precum
chestionarul de satisfacție. Acest chestionar de evaluare va cuprinde atât o parte
cantitativă, cât și o parte calitativă a procesului. În cazul în care trainingul a fost realizat
de către traineri diferiți, aceste instrumente de satisfacție ar trebui să strângă
informații de la fiecare participant.


Când? Această evaluare va avea loc în ultima zi a trainingului.

2. Învățarea
Sunt evaluate primele rezultate ale trainingului, acestea constituind în multe cazuri
obiectivul principal al activităților de formare. Dacă participantul nu a acumulat cunoștințele
necesare, nu poate trece la nivelurile următoare.

Ce se evaluează? Se urmărește cunoașterea eficienței acțiunii de
formare pe parcursul dezvoltării competențelor participanților. Testele de evaluare
răspund la acest nivel treptat, pe baza demonstrării prin diferite mijloace a dobândirii
anumitor competențe.

Cum se obțin informațiile? Evaluarea la acest nivel se realizează cu
ajutorul unor instrumente de evaluare a învățării, de exemplu: test, observația
performanței, portofoliul de dovezi sau alte modalități adecvate tipului de
competență care trebuie evaluat.

Ce instrumente putem folosi? Pentru a realiza această evaluare, putem
folosi instrumente de evaluare a cunoștințelor. Aceste instrumente pot fi atât sub
forma unui test scris în care se pot măsura cunoștințele, fie scenarii prin simulări de
caz, în care pe lângă conținut putem evalua suplimentar cunoștințele și abilitățile
dobândite (cum ar fi comunicarea, colaborarea, comportamentul, etc.)

Când? Această evaluare se realizează continuu (în cazul simulărilor sau
a jocului de rol) și la sfârșitul trainingului (prin chestionarul de cunoștințe).
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3. Transferul sau aplicabilitatea
Înseamnă un pas înainte spre cunoașterea efectelor trainingului; pe lângă schimbările
în ceea ce privește nivelul competențelor, acestea încearcă să evalueze măsura aplicabilității
trainingului în mediile de lucru.

Ce se evaluează? Deși trainingul a fost dezvoltat corect, este posibil ca
unele cunoștințe dobândite să nu fie implementate din diferite motive. Pe lângă
verificarea transferului cunoștințelor dobândite în randamentul profesional, această
evaluare identifică factorii care au influențat transferul informației, constituind un alt
pas în verificarea modificărilor generate de training.

Cum se obțin informațiile? Participanții direcți furnizează de obicei
informații prin chestionare.

Ce instrumente putem folosi? Pentru această evaluare putem utiliza un
sondaj privind transferul de cunoștințe în activitatea profesională care va fi adresat
beneficiarilor trainingului. Prin acest sondaj vom obține anumiți indicatori privind
percepția cursanților cu privire la transferul conținutului trainingului în performanțele
lor profesionale.

trainingului.

Când? Evaluarea transferului se va realiza la două luni după finalizarea

4. Impactul
Reprezintă traducerea rezultatelor impactului trainingului. Evaluarea relației „cauzăefect” se realizează la acest nivel și are legătură cu impactul trainingului asupra mai multor
domenii. Pe lângă aceasta, evaluarea impactului nu trebuie să se concentreze numai pe
existența/lipsa îmbunătățirilor sau efectelor asupra participanților, ci și pe identificarea
obstacolelor sau factorilor care împiedică producerea acestor efecte.

Ce se evaluează? Se urmărește verificarea atingerii obiectivelor
trainingului cu un domeniu de aplicabilitate variat, în funcție de tipul intervenției.
Aceste obiective pot fi reprezentate de impactul pe care trainingul l-a generat asupra
rezultatelor profesionale.

Cum se obțin informațiile? Definiți indicatori fiabili, simpli și valabili ce
pot fi măsurați. De asemenea, este necesar să se investigheze impactul calitativ
generat de training.

Ce instrumente putem folosi? Pentru acest nivel de evaluare există un
sondaj similar cu cel al transferului de conținut, dar de data aceasta se adresează
persoanelor cu rol de supraveghere/coordonare a participanților la training.

Când? Evaluarea impactului pe termen lung se poate efectua și după
trei până la șase luni de la finalizarea trainingului.
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5.2. Modele de chestionare
Sunt prezentate mai jos câteva modele de chestionare pentru cele trei etape ale
evaluării.
1. Chestionarul de satisfacție
Modelul 1 CHESTIONAR DE SATISFACȚIE PRIVIND CURSULUI DE TRAINING
1. Training transnațional privind ………………….. din data ………………

Scopul acestui chestionar este acela de a stabili nivelul de satisfacție privind trainingul
la care ați participat.
Vă rugăm să indicați cu un „X”, de la 1 la 5 nivelul de satisfacție privind trainingul la
care ați participat, având în vedere următoarele aspecte, de la 1 („nu sunt deloc de acord”) la
5 („sunt întru totul de acord”). Dacă considerați că nu aveți suficiente informații pentru a
răspunde unei anumite întrebări, nu răspundeți la aceasta.
CRITERIUL NR. 1. PLANIFICAREA TRAININGULUI

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Datele și orele de desfășurare a trainingului mi s-au părut potrivite nevoilor
mele.
Programul de training a fost pus la dispoziție cu mult timp înainte.
Observații:

CRITERIUL NR. 2. DESFĂȘURAREA TRAININGULUI
Activitățile planificate au fost implementate.
Ritmul trainingului a făcut posibilă abordarea corespunzătoare a tuturor
problemelor juridice.
Materialele recomandate și utilizate au fost adecvate conținutului.
Documentația și materialele furnizate (manuale, fișe, rapoarte, etc.) sunt
clare și inteligibile.
Materialele audio-video care au fost utilizate au sprijinit procesul de
învățare.
Timpul alocat pentru training a fost corespunzător.
Observații:
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CRITERIUL NR. 3. EVALUAREA CONȚINUTULUI

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Înțelegerea conținutului a necesitat cunoștințe anterioare.
Cred că informațiile furnizate sunt detaliate.
Informațiile furnizate sunt actualizate.
Subiectele trainingului sunt bine corelate.
Conținutul va fi util în dezvoltarea mea profesională.
Observații:

CRITERIUL NR. 4. PERSONALUL DE FORMARE
Personalul este suficient și calificat pentru realizarea planificării
trainingului.
Metodologia utilizată în prezentarea și organizarea conținutului este
adecvată.
Personalul de formare îmi permite/mă încurajează să particip la training.
La întrebările adresate s-a răspuns cu promptitudine.
Tratamentul personal și relația dintre personalului de formare și
participanți sunt adecvate.
Observații:

CRITERIUL NR. 5. RESURSE ȘI SERVICII
Facilitățile și echipamentele sunt suficiente pentru desfășurarea
trainingului.
Accesul la diverse surse de informații, baze de date și colecții bibliografice
este garantat pentru a satisface nevoile dezvoltării educaționale.
Există tehnologia necesară pentru colectarea, procesarea, stocarea,
transferul și prezentarea datelor și informațiilor.
Observații:

REZULTATE GENERALE. Evaluați întregul proces de training
Instruirea corespunde așteptărilor mele.
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Sunt mulțumit/mulțimită de calitatea personalului de formare.
Consider că trainingul este util.
Aș recomanda trainingul altor colegi.

Modelul 2 CHESTIONAR DE EVALUARE A TRAININGULUI
Training transnațional privind ………………….. din data ………………………………
Partea I a chestionarului
1. Cum evaluați subiectele abordate în acest training? Vă rugăm să marcați cu un X

Foarte interesante

Interesante

Neinteresante

2. Informațiile obținute în urma participării la acest training vor fi utile în exercitarea profesiei dvs. ?

Foarte utile

Utile

Nu sunt utile

3. Trainerii au avut o abordare interactivă față de participanți, în prezentarea informațiilor?

Foarte interactivă

Interactivă
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Insuficient de interactivă

4. Cum evaluați metodele de training utilizate pentru furnizarea informațiilor?

Metodele de instruire au fost variate, Metodele de training nu au fost suficient de
facilitând interacțiunea dintre traineri și variate pentru a permite un grad corespunzător
participanți
de interactivitate între traineri și participanți

5. Considerați că s-a alocat suficient timp pentru a discuta fiecare subiect?

Foarte mult timp

Suficient timp

O durată
limitată de timp

Timp insuficient

6. Alte sugestii/comentarii pentru implementarea viitoarelor traininguri judiciare pentru avocați,
procurori și judecători.

Partea II a chestionarului (evaluarea cunoștințelor în funcție de fiecare subiect)
Training - Cooperarea judiciară internațională în materie penală în cazurile care implică
refugiați și alți resortisanți ai țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane
Întrebări

DA

1. Există un cadru legal în statul dvs. care să permită și să faciliteze cooperarea
între state pe probleme de natură transfrontalieră în cazurile de trafic de
persoane? Dacă răspunsul este da, ați putea să-l menționezi?
2. Există acorduri încheiate între statul membru din care proveniți și state terțe
privind cooperarea în cazurile de trafic de persoane și refugiați?
3. Există o legislație penală specifică în țara dvs. cu privire la victimele traficului
de persoane care sunt resortisanți ai țărilor terțe?
4. Prin urmare, legislația statului dvs. prevede sancționarea infracțiunile de trafic
de persoane săvârșite în tranzit ?
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5. Statul dvs. a semnat vreun protocol de bune practici împotriva traficului de
ființe umane, cu alte țări terțe?
6. Considerați că drepturile victimelor traficului de persoane sunt protejate în
mod corespunzător în statul dvs.?
7. În statul dvs. se aplică reglementările relevante victimelor traficului de
persoane și refugiaților în cazuri transfrontaliere?
8. Dacă există o astfel de legislație, este aceasta utilă și eficientă în statul dvs.,
astfel încât să garanteze drepturile victimelor?
9. În ceea ce privește principiul nepedepsirii victimelor traficului de persoane în
cazuri transfrontaliere, se aplică acesta în statul dvs.?
10. Dacă există o astfel de practică, este aceasta utilă și eficientă în statul dvs.,
astfel încât să garanteze drepturile victimelor?

Training - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și aplicabilitatea acesteia în
cazul victimelor traficului de persoane care solicită azil în Europa
Întrebări

DA

1. În calitate de profesionist în domeniul juridic, sunteți familiarizat/familiarizată
cu Carta drepturilor fundamentale a UE?
2. Considerați că este utilă abordarea drepturilor victimelor traficului de
persoane?
3. Sunteți familiarizat/ă cu diferitele modalități de aplicare a Articolului 18 din
Carta UE?
4. Articolul 18 din Carta UE se aplică în statul dvs. victimelor traficului de persoane
care sunt resortisanți ai țărilor terțe și care solicită azil?

5. Considerați că există o analogie între Carta drepturilor fundamentale a UE,
Directivele UE și Convenții care să asigure protecția victimelor cu statut de
refugiat?
6. Statul dvs. a adoptat reglementări care transpun Directivele și Convențiile UE
în vederea asigurării protecției victimelor mai sus-menționate?
7. Sunt eficiente procedurile legale și administrative de azil pentru victimele
traficului de persoane?
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8. Există o reglementare specifică privind azilul în statul dvs. în cazul victimelor
traficului de persoane?

9. Legislația internă a statului dvs. conține Principiul nereturnării pentru refugiații
care sunt victime ale traficului de persoane?

Training - Drepturile minorilor neînsoțiți care sunt victime ale traficului de persoane
Întrebări

DA

1. Știați anterior acestui training despre situația minorilor neînsoțiți în contextul
țării dvs.?

2. Cunoașteți cadrul legal european privind drepturile copiilor?

3. Ați putea indica cadrul legal european care incriminează traficul de minori?
4. Cunoașteți strategiile legale privind protecția minorilor neînsoțiți împotriva
riscului de a fi traficați în statele membre ale UE?

5. Dreptul la acordarea de compensații financiare pentru minorii supraviețuitori
ai traficului de persoane este inclus în legislația UE și în reglementările naționale?

6. În practică, este posibilă compensarea financiară a minorilor supraviețuitori ai
traficului de persoane?
7. Cunoașteți drepturile minorilor în procedurile judiciare?
8. Cunoașteți reglementările legale naționale cu privire la procedura de
determinare a vârstei copiilor despre care nu se cunoaște cu exactitate dacă sunt
sau nu minori?

9. Considerați că drepturile minorilor de a fi audiați în procedurile judiciare sunt
respectate ?
10. Protecția minorilor migranți neînsoțiți este necesară, deoarece situația lor
de vulnerabilitate conduce la expunerea la criminalitate organizată sau trafic de
persoane. Considerați că politicile și cadrul legal european privind protejarea
acestora sunt suficiente?
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Training - Cadrul legal și practicile judiciare privind acordarea de compensații financiare
victimelor traficului de persoane care sunt refugiați/alți resortisanți ai țărilor terțe
Întrebări

DA

NU

1. Există linii directoare armonizate la nivel european pentru calcularea
despăgubirilor pentru victime?
2. Dreptul la compensație include dreptul de a depune contestație și de a obține
o reparație proporțională cu gravitatea prejudiciului suferit. Credeți că la nivel
european este respectat pe deplin acest drept ?
3. Compensarea financiară victimelor este sau nu un instrument corespunzător
de reparare a prejudiciului?

4. Confiscarea bunurilor provenite din săvârșirea infracțiunilor este o modalitate
de a împiedica reutilizarea acestora în noi activități infracționale?
5. Confiscarea și punerea sub sechestru a bunurilor inculpatului contribuie la
demontarea structurii financiare și economice a rețelelor de trafic de persoane?
6. În practică, considerați că statele membre aplică sancțiuni corespunzătoare
traficanților pentru a-și îndeplini responsabilitatea civilă față de victime?
7. Când statul nu poate acorda o despăgubire completă, credeți că ar trebui să
se depună toate eforturile și să compenseze victima prin alte mijloace?
8. Considerați că există diferențe semnificative de la o țară la alta în ceea ce
privește sumele solicitate pentru daune și sumele acordate?
9. Credeți că majoritatea victimelor primesc informații și sprijin pentru a solicita
despăgubiri?
10. Dreptul la compensație financiară este recunoscut la nivel internațional și
este reglementat corespunzător în legislația UE și în reglementările naționale?

Training - Dreptul la avocat al victimelor traficului de persoane care sunt refugiați/alți
resortisanți ai țărilor terțe
Întrebări

DA

1. Declarația privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva
Femeilor care este aprobată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite se numără
printre primele instrumente juridice internaționale care reglementează traficul
de persoane?
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2. Convenția de la Istanbul prezintă un cadru legal internațional pentru drepturile
omului care vă permite să abordați eficient și strategic orice tip de violență
împotriva femeilor?
3. În calitate de avocat al apărării, considerați că măsurile de protecție pentru
victimele traficului de persoane sunt prevăzute corespunzător în legislație ?
4. Considerați că empatia este necesară pentru avocații care oferă asistență
juridică victimelor traficului de persoane?
5. Considerați că interviul preliminar anterior declarației judiciare este o
procedură esențială pentru identificarea unei victime a traficului?
6. Considerați că la începutul procedurii judiciare este esențial să existe un raport
medical al victimei care să includă informații privind leziunile fizice, sechelele și
starea psihologică a acestora?
7. Pe durata procesului, considerați important să aveți asigurat un serviciu al
interpreților care să vă permită să efectuați interviuri corespunzătoare cu
victimele traficului de persoane?
8. Credeți că training-ul v-a ajutat să vă îmbunătățiți capacitatea de a asista
victimele traficului de persoane?

Modelul 3: TRAINING – MODEL DE CHESTIONAR
Acest chestionar are rolul de a îmbunătăți cunoștințele cu privire la impactul trainingului asupra
dezvoltării profesionale. Vă rugăm să marcați cu „X” nivelul dvs. de aprobare sau dezaprobare cu
privire la următoarele declarații.
Care au fost principalele motive pentru care ați participat la training?
1
Dobândirea de noi abilități profesionale într-un domeniu necunoscut
Dobândirea de noi abilități profesionale în domeniul meu de activitate
Promovare profesională
Altele (vă rugăm specificați)

66

2

3

4

5

Care a fost impactul trainingului în dezvoltarea dvs. profesională?
1

Există aspecte învățate pe parcursul trainingului pe care le-am pus în
practică în profesia mea

Aplic frecvent cunoștințele dobândite în activitatea mea profesională
Am descoperit noi situații în care pot aplica aceste cunoștințe
Trainingul m-a ajutat să obțin rezultate mai bune în activitatea mea
profesională
Trainingul a îmbunătățit calitatea dezvoltării mele profesionale
Trainingul a îmbunătățit calitatea relației cu beneficiarii cărora le acord
asistență juridică
Observații:

Ce alte aspecte ați dori să continuați să învățați?
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