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Broșura a fost realizată în cadrul proiectului “Training lawyers, prosecutors, judges to ensure 
better rights protection for migrants and refugees victims of human trafficking”, cu sprijinul 
financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Proiectul a fost implementat în perioada 
septembrie 2019 - februarie 2021 de către Asociația Pro Refugiu (România), Center for the 
Study of Democracy (Bulgaria), Centre for European Constitutional Law (Grecia), Italian 
Coalition for Civil Liberties and Rights, Association Trabe Iniciativas para la Economia Social y 
Solidaria (Spania).  
 
În această publicație este prezentată contribuția partenerilor la o serie de training-uri 
judiciare ce au fost organizate în anul 2020. Deși aceste evenimente au fost planificate pentru 
implementare în țările vizate de proiect, în aceste vremuri fără precedent cauzate de 
pandemia de COVID-19, întreaga experiență de învățare judiciară s-a mutat în spațiul virtual. 
 
Broșura conține informații cu privire la perspectiva practică și experiența modului în care au 
fost implementate aceste training-uri, acest lucru putând servi drept model pentru viitoare 
evenimente (training-uri, conferințe, workshop-uri) pe teme juridice similare ce ar putea fi 
organizate de furnizorii de training publici și privați: barouri, institute naționale pentru 
formarea inițială și continuă a practicienilor în domeniul dreptului, organizații 
neguvernamentale. 
 
Pe parcursul anului 2020, în cadrul proiectului au fost implementate 5 training-uri 
transnaționale. La evenimente au fost prezenți 281 de participanți (avocați, procurori, 
judecători, traineri juridici, reprezentanți ai autorităților antitrafic, ai Biroului Organizației 
Internaționale pentru Migrație, facultăți de drept și universități). 
 

 Cadrul legal și procedurile pentru acordarea de compensații financiare 

resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane, 11-12 iunie 

2020. 

 Interfața dintre traficul de persoane și azil. Aplicarea Cartei drepturilor 

fundamentale a UE în cazul victimelor solicitante de azil în Europa, 18-19 iunie 

2020. 

 Cooperarea judiciară în materie penală în cazurile care implică refugiați și alți 

resortisanți ai unor țări terțe care sunt victime ale traficului de persoane supuse 

exploatării în statele membre ale UE, 24-26 septembrie 2020. 

 Drepturile copiilor neînsoțiți care sunt victime ale traficului de persoane, 15-17 

octombrie 2020. 

 Dreptul de acces la un avocat pentru victimele traficului de persoane care sunt 

refugiați sau resortisanți ai unor țări terțe, 19-21 noiembrie 2020. 
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Cadrul legal și procedurile pentru acordarea de 
compensații financiare resortisanților țărilor terțe 

care sunt victime ale traficului de persoane 
 

Center for the Study of Democracy (Bulgaria) a organizat în parteneriat cu Asociația 
Pro Refugiu (România) și Centre for European Constitutional Law (Grecia) un training judiciar 
pentru avocați, procurori și judecători din aceste 3 țări (în perioada 11-12 iunie 2020).  

Un training transnațional cu privire la cadrul juridic și procedurile privind acordarea de 
compensații financiare resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane 
se dovedește a fi extrem de important atât pentru avocați, procurori și judecători, cât și 
pentru cadrele universitare. În diferite state, sistemele juridice de compensare financiară a 
victimelor infracțiunilor pot fi distincte de procedurile penale, cu particularități proprii în 
fiecare stat membru al UE, de cele mai multe ori fiind puțin cunoscute de sistemul judiciar, de 
către procurori și avocați, aceștia fiind preocupați în principal de urmărirea penală a 
inculpatului și protecția și sprijinul victimelor. Mai mult, resortisanții țărilor terțe pot fi excluși 
din punct de vedere legal sau practic din procedurile aplicabile cetățenilor/cetățenilor UE, 
care îi pot pune într-o poziție dezavantajoasă sau chiar discriminatorie. Așadar, întrunirea 
unui public cât mai vast din domeniul juridic din diferite țări se poate dovedi vitală în 
promovarea cauzei victimelor, atunci când statul trebuie să suporte daunele rezultate în urma 
infracțiunilor. 

Formatul training-ului, care reunește diferite profesii juridice (avocați, procurori, 
judecători, precum și cadre universitare din domeniul juridic) și diferite țări, aduce o valoare 
adăugată substanțială atât participanților, cât și trainer-ilor. Reprezentanții apărării (avocații) 
și ai acuzării (procurorii) au posibilitatea de a face schimb de experiență atât între ei, cât și cu 
sistemul judiciar (judecătorii), în timp ce cadrelor universitare li se oferă oportunitatea de a 
valida cele mai noi teorii împreună cu practicienii și de a-i informa cu privire la ultimele 
tendințele în domeniul literaturii academice. Mai mult decât atât, experții din domeniul juridic 
au avut ocazia să prezinte în detaliu particularitățile diferitelor sisteme juridice, să analizeze 
punctele forte și punctele slabe, să poarte discuții cu privire la soluțiile de remediere a 
punctelor slabe și de îmbunătățire a poziției resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale 
traficului de persoane. De asemenea, au fost discutate diferite perspective cu privire la 
transpunerea standardelor relevante ale UE și punerea acestora în aplicare.  

Deoarece fiecare training transnațional reunește experți juridici extrem de ocupați, un 
training interdisciplinar și transnațional despre resortisanții țărilor terțe care sunt victime ale 
traficului și compensația financiară a acestora ar trebui să fie diseminat și anunțat public cu 
cel puțin câteva luni înainte de data desfășurării acestuia. Principalul factor care trebuie luat 
în considerare este programul efectiv al practicienilor (ședințe în instanță, activități de 
investigație, etc.), precum și agenda universitară a cadrelor universitare. Așadar, trebuie să se 
ajungă la un cerc corespunzător de profesioniști pentru a se asigura numărul necesar de 
participanți; de asemenea, ar trebui asigurate acțiuni compensatorii corespunzătoare 



 

 

 

 

 

PAGINA  3 

practicienilor care sunt interesați de eveniment, dar care nu pot participa – prin punerea la 
dispoziție a înregistrării training-ului, schimbul de materiale de studiu, rezervarea unui loc la 
o sesiune ulterioară de training, etc. În ceea ce privește structurile centralizate, cum ar fi 
parchetele, merită să se adopte o abordare consolidată printr-o scrisoare oficială către 
structurile de conducere corespunzătoare, în sensul desemnării de reprezentanți care să 
participe la training și, în consecință, scutirea acestora de îndatoririle oficiale pe durata 
desfășurării training-ului. În mod similar, merită să se realizeze o corespondență oficială cu 
institutele de formare judiciară, astfel încât să se asigure conformitatea și armonizarea cu 
curriculum-ul general de training al sistemului judiciar din fiecare țară. Alte structuri care au 
nevoie de sprijin pentru a ajunge la o participare cât mai mare a avocaților sunt asociațiile 
barourilor și institutele de training. De asemenea, institutele ar trebui să fie sprijinite pentru 
a oferi acestor training-uri o vizibilitate sporită. Recrutarea în alte țări partenere ar trebui să 
se realizeze, în principiu, prin intermediul structurilor partenerilor. Dacă acest lucru nu este 
posibil, ar trebui să se ia în considerare parteneriatele anterior  încheiate, precum și datele de 
contact oficiale prin instituțiile relevante și/sau asociațiile profesionale. Canalele de 
publicitate ar trebui să fie o combinație corespunzătoare din punct de vedere contextual atât 
de canale offline (scrisori, apeluri telefonice), cât și online (grupuri de socializare, site-uri web 
ale organizatorilor și site-uri partenere). 

Participarea la un training privind compensarea financiară a resortisanților țărilor terțe 
care sunt victime ale traficului de persoane ar putea contribui la consolidarea cunoștințelor 
participanților legate de:  

 noțiuni cheie privind azilul și migrația – este posibil ca practicienii justiției penale să nu 
cunoască conceptele (adesea complicate) privitoare la azil și migrație; un training cu 
privire la infracțiuni și resortisanții țărilor terțe care sunt victime ar putea constitui o 
oportunitate de a rezuma astfel de concepte și de a le comunica și explica profesioniștilor 
implicați de obicei în chestiuni pur justiționale penale; 

 specificul combaterii traficului de ființe umane, a urmăririi în justiție a acestora și protecția 
victimelor traficului de persoane - în ciuda importanței sale tot mai mari, traficul de 
persoane rămâne o chestiune transnațională destul de complicată pentru practicienii 
justiției penale, iar o descriere periodică și sistematică a principalelor specificități și 
dificultăți în combaterea fenomenului este de o importanță vitală în îmbunătățirea 
capacităților practicienilor; 

 în cele din urmă, așa cum s-a menționat anterior, compensația financiară din partea 
statului ar putea fi o procedură administrativă distinctă de procesul penal, fiind așadar 
puțin cunoscută de către practicienii justiției penale, dar indispensabilă pentru eliminarea 
statutului de victimă.  

Metodologia generală care trebuie utilizată pentru un astfel de training transnațional ar 
trebui să ia în considerare factori precum: cele mai recente realizări în domeniul metodologiei 
de formare juridică la scară UE și globală, preferința (adesea tradițională) a auditoriului juridic 
în ceea ce privește predarea de tip ex cathedra, similară celei din mediul universitar și 
specificul național din fiecare stat membru al UE. În ceea ce privește desfășurarea training-
urilor, ar trebui să se ia în considerare interacțiunea față în față și/sau în mediul online sau o 
variantă hibridă, precum și diferitele opțiuni pe care le oferă (a se vedea mai jos). Luând în 
considerare toți acești factori și, indiferent de formatul adoptat, training-urile juridice ar 
trebui să includă o perspectivă globală, precum și o discuție despre standardele globale 
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relevante, reglementările UE și cele naționale; discuții despre cazuri specifice din experiența 
speaker-ului și a participanților, precum și scenarii  special dezvoltate; discuții în plen cu 
privire la aspectele legate de politici și modul de îmbunătățire eficientă a acordării de 
compensații financiare resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane. 

Evaluarea unui astfel de training transnațional ar trebui să adopte o abordare orientată 
pe trei axe. În primul rând, odată cu formularul de înregistrare, potențialii participanți ar 
trebui să fie chestionați cu privire la nivelul lor de cunoștințe pe această tematică, situațiile în 
care s-au confruntat cu cazuri de trafic de persoane ce au implicat resortisanți din țări terțe, 
precum și tematicile despre care ar dori (mai multe) cunoștințe. Pe durata desfășurării 
training-ului, feedback-ul participanților trebuie să se obțină atât prin chestionare rapide la 
finalul fiecărei zile de training (formatul sondajului trebuie să se regăsească online, într-un 
format corespunzător), cât și printr-un chestionar de evaluare finală la sfârșitul training-ului. 
Acolo unde este cazul, pot fi utilizate formate online (formulare Google) pentru a facilita 
procesarea rezultatelor. Chestionarele ar trebui să includă întrebări despre impresiile 
participanților atât asupra aspectelor organizatorice ale training-ului, cât și asupra calității și 
aplicabilității materialului de training prezentat. În cele din urmă, chestionarele de evaluare 
post-training ar trebui transmise participanților la câteva luni după training, pentru a-i întreba 
dacă au avut ocazia să aplice cunoștințele dobândite și, dacă da, în ce măsură le-au fost utile. 
De asemenea, pot fi efectuate scurte interviuri la telefon cu participanții dispuși să 
împărtășească observații cu privire la impactul pe termen lung al training-ului la care au 
participat. De asemenea, ar trebui să se țină cont de legislația relevantă privind protecția 
datelor cu caracter personal.   

Activitățile de monitorizare a training-ului ar trebui să se realizeze imediat după 
încheierea acestuia. Pe lângă mulțumirile adresate participanților, materialele de training ar 
trebui să fie diseminate cu acordul prealabil al furnizorilor de training, iar acest lucru să fie 
prevăzut în contractele lor. De asemenea, informațiile cu privire la training ar trebui trimise 
asociațiilor profesionale și instituțiilor de formare judiciară, indiferent dacă au avut sau nu 
participanți. Informațiile despre training care conțin toate prezentările, ar trebui distribuite 
pe site-urile organizatorilor și diseminate prin canalele acestora în mass-media socială. Dacă 
este posibil și este convenit de către speakeri, înregistrările video ale prezentărilor/sesiunilor 
practice ar trebui să fie făcute publice pentru a putea fi utilizate în viitor de către profesioniști. 
De asemenea, datele de contact ale trainer-ilor pot fi împărtășite cu acordul acestora, astfel 
încât participanții să-i poată contacta pentru viitoare consultări sau recomandări. Participanții 
trebuie să fie informați cu privire la viitoarele training-uri, în cazul unei serii de sesiuni, și ar 
trebui să fie invitați să sprijine diseminarea informațiile în rândul colegilor, pentru a realiza 
astfel efectul de „bulgăre de zăpadă”.  

În cele din urmă, ar trebui avută în vedere o discuție despre formatele de training în 
varianta față în față vs mediul online și într-o limbă străină (engleză) vs utilizarea interpretării 
simultane. 

Avantajele formatelor față în față au fost binecunoscute și dovedite de-a lungul 
timpului: oportunități sporite de colaborare între participanți și o atmosferă de învățare 
adecvată, la care se adaugă opțiuni pentru activități sociale ce vizează aprofundarea relației 
dintre cursanți. Cu toate acestea, pandemia a făcut ca training-urile, precum și alte 
evenimente să se desfășoare în mare parte în mediul online. Această conversie a condus la 
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necesitatea multiplicării efectelor pozitive ale training-urilor online și diminuarea efectelor 
negative ale acestora. Efectele pozitive ale formatelor online sunt destul de vizibile și sunt 
legate în principal de oportunitatea de a aduce împreună mult mai mulți oameni decât în 
locații fizice, de a asigura participarea trainer-ilor  inclusiv din cele mai îndepărtate localității 
și, nu în ultimul rând, de a reduce costurile. Cu toate acestea, efectele negative au devenit și 
ele evidente: nu este nevoie să fii prezent fizic într-o altă locație pentru a putea participa la 
un training; din cauza programelor încărcate, participanților le este greu să găsească timp 
pentru a se concentra pe o activitate educațională. Dificultățile tehnice și diferențele în ceea 
ce privește echipamentele și capacitățile au exacerbat „decalajul digital” dintre profesioniștii 
mai tineri și cei mai în vârstă și dintre cei din localități mai mici și orașe mai mari. 
Oportunitățile de lucru în mediul online sunt în mare măsură reduse, la fel și opțiunile pentru 
munca în grup, în ciuda instituirii „camerelor adiționale pentru dezbateri în grupuri mai 
restrânse” și a opțiunilor similare pe care le oferă multiplele platforme pentru 
videoconferințe. De asemenea, trainerii nu pot realiza un contact deplin cu participanții „de 
partea cealaltă a ecranului”. Astfel, a trebuit să se ia măsuri de remediere în toate ofertele de 
training juridic: durata training-ului trebuie să fie eșalonată pe mai multe zile, eventual mutată 
după-amiaza pentru a evita suprapunerea cu agendele profesioniștilor; de asemenea, sunt de 
preferat formatele mai scurte și cu un grad mai ridicat de interactivitate pentru a nu pierde 
atenția participanților. În cele din urmă, trebuie încercate formate hibride, cu unii speakeri 
și/sau părți ale auditoriului aflați într-un singur loc cu alte persoane ce se conectează online. 
S-a dovedit faptul că acestea contribuie la reducerea în mare măsură a dificultăților tehnice și 
eliminarea obstacolelor în lucrul online, asigurând în același timp o mai largă distribuire online 
a evenimentelor.   

A existat de multă vreme o dilemă în ceea ce privește desfășurarea unui training 
transnațional într-o singură limbă comună (de exemplu engleza) sau utilizarea 
interpretariatului simultan. Înainte de pandemia globală, interpretariatul simultan a fost 
opțiunea preferată pentru a asigura o experiență deplină tuturor participanților, indiferent de 
limbile pe care le vorbesc aceștia, dar și pentru a respecta diversitatea naționalităților într-un 
mediu transnațional. Cu toate acestea, realizarea de training-uri online pentru cursanți din 
grupuri mai mari de țări ce vorbesc limbi diferite presupune provocări insurmontabile (oricum 
provocatoare din punct de vedere tehnic) legate de interpretariatul simultan pe platforme de 
videoconferință. Prin urmare, varianta de a organiza evenimente exclusiv în limba engleză 
este preferată tot mai mult în cazul training-urilor și evenimentelor transnaționale. Aceasta 
oferă participanților avantajul de a învăța/revizui terminologia juridică direct în limba engleză 
și de a-și îmbunătăți limba engleză pentru o mai bună comunicare cu colegii din alte state 
membre ale UE și nu numai. 
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Interfața dintre traficul de persoane și azil. Aplicarea 
Cartei drepturilor fundamentale a UE în cazul 

victimelor solicitante de azil în Europa 
 

Asociația Pro Refugiu (România) a implementat un training judiciar pe această temă, 
în parteneriat cu Center for the Study of Democracy (Bulgaria), Centre for European 
Constitutional Law (Grecia). La eveniment au participat avocați, procurori și judecători din 
România, Bulgaria și Grecia. Training-ul online s-a desfășurat pe durata a două zile (17-19 iunie 
2020). 

La intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene a devenit un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic. Carta 
servește drept suport pentru interpretarea dreptului secundar al UE. Având în vedere 
caracterul său obligatoriu și importanța dispozițiilor sale legale, avocații, procurorii și 
judecătorii trebuie să fie pregătiți să o utilizeze împreună cu legislația antitrafic, acquis-ul în 
materie de azil, Convenția Consiliului Europei împotriva Traficului de Persoane, Convenția de 
la Geneva din 1951 și protocoalele sale. De-a lungul timpului, țările din Europa de Est, Balcani 
și țările din sud-estul Mediteranei s-au confruntat în mod constant cu problema traficului de 
persoane și a fluxurilor crescute de migranți care încearcă să ajungă pe teritoriul UE. În acest 
context, este important să se organizeze în mod constant training-uri judiciare pentru avocați, 
procurori și judecători pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și practica juridică, astfel încât, 
atunci când se confruntă cu astfel de cazuri (trafic de persoane, cereri de acordare a unei 
forme de protecție internațională) să știe cum să pună în practică cadrul legal al UE și cum să 
utilizeze prevederile stipulate în Cartă. În special în contextul european, date fiind 
posibilitățile minime de a intra în Europa prin mijloace reglementate și datorită măsurilor tot 
mai restrictive de control la frontieră, mii de oameni care sunt amenințați cu persecuția, 
victime ale încălcărilor grave ale drepturilor omului în țările lor, aleg să plece pe rute 
periculoasele fie maritime, fie terestre. Practicienii juridici trebuie să înțeleagă pe deplin 
vulnerabilitatea solicitanților de azil, a refugiaților și a migranților ilegali în fața traficul de 
persoane. 

În organizarea unui training judiciar, este important să abordați subiecte cheie, 
precum: 

 Rolul Cartei și relația acesteia cu alte instrumente juridice (convenții, tratate, directive, 
etc.) care vizează problematica traficului de persoane, protecția drepturilor victimelor, 
procedurile de azil; 

 Valoarea juridică a Cartei; 
 Domeniul de aplicare a Cartei; 
 Utilizarea dispozițiilor legale ale Cartei în cauzele penale și civile; 
 Criteriile necesare de calificare pentru o formă internațională de protecție, în cazul 

victimelor traficului de persoane; 
 Indicatorii de exploatare și vulnerabilitatea migranților în fața traficul de persoane. 
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Trainerii (speakerii) implicați în pregătirea și implementarea unui astfel de eveniment 
trebuie să aibă cunoștințe aprofundate despre subiecte și o bună înțelegere a nevoilor juridice 
ale participanților. Evenimentul, implementat în iunie 2020, a implicat ca formatori (speakeri) 
avocați, magistrați, reprezentanți ai Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane și ai 
Organizației Internaționale pentru Migrație; prin urmare, cunoștințele lor extinse în domeniu 
au asigurat implementarea unui eveniment care a fost apreciat într-un mod pozitiv de către 
participanți. Pentru implementarea unui training judiciar, este fundamental să existe 
formatori cu bune abilități de comunicare și pedagogice pentru a desfășura evenimentul într-
o manieră interactivă. 

Reunirea avocaților, procurorilor și judecătorilor din diferite țări încurajează crearea 
de rețele judiciare și contribuie la consolidarea încrederii între diferitele categorii de 
practicieni juridici. Un astfel de training poate reflecta simultan nevoile juridice ale 
profesioniștilor din sistemul de justiție cu competențe specifice în soluționarea unui caz de 
trafic de persoane și/sau a unui caz de acordare a unei forme de protecție internațională. 

Un training având ca tematică Carta UE și interfața dintre traficul de persoane și azil 
trebuie să se bazeze pe o metodologie interactivă, similar celei utilizate pentru evenimentul 
anterior din cadrul acestui proiect. O metodologie interactivă constă în prezentări ce 
alternează cu sesiuni de întrebări și răspunsuri, dezbateri despre cazuri penale și civile 
concrete, discuții de grup pe teme juridice de procedură și de fond. Aplicarea unei 
metodologii interactive are avantajele sale, deoarece ajută în următoarele aspecte:  

  Păstrarea atenției, menținând implicarea participanților; interacțiunile regulate dintre 
formatori (speakeri) și participanți asigură păstrarea unui nivel de atenție la ceea ce este 
prezentat; 

 Creșterea gradului de implicare prin elemente interactive, deoarece un context interactiv 
va asigura un puternic impact asupra participanților în ceea ce privește informațiile legale 
care le sunt prezentate;  

 Feedback în timp real la răspunsurile pe care participanții le-au oferit la întrebările pe 
teme juridice adresate de către traineri; 

 Îmbunătățirea abilităților de rezolvare a problemelor. Participanții își pot îmbunătăți 
cunoștințele și înțelegerea asupra conceptelor-cheie juridice care dezbat cazurile juridice; 
aceștia pot discuta despre strategiile juridice care ar trebui utilizate și pot învăța să evite 
unele greșeli în cazurile practice; 
 
În ceea ce privește modul de furnizare a unui astfel de training, organizatorii pot alege fie 
să se desfășoare într-o anumită locație, fie în spațiul virtual, fiecare cu beneficiile sale. 
Având în vedere faptul că evenimentul organizat în cadrul proiectului a avut loc online, 
unele dintre avantajele organizării unui training în spațiul virtual sunt: 
 

 Mediul online face posibilă participarea unui număr mai mare de participanți, este mai 
rentabil decât un eveniment față în față, funcționează pentru profesioniștii din domeniul 
juridic care au, în general, programe de lucru extrem de încărcate, fără a fi nevoie să 
călătorească în străinătate pentru a participa la un eveniment transnațional. 

 Mediul online oferă flexibilitate, posibilitatea de a accesa o anumită platformă online (de 
ex. ZOOM) de pe diferite dispozitive: computer de birou, laptop, tabletă, smartphone.  
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 Mediul online asigură prezentarea informațiilor într-o manieră optimă, care poate duce la 
o mai bună înțelegere a conținutului de învățare și se adresează unui stil de învățare 
alternativ. 

În ceea ce privește selecția participanților, chiar și atunci când organizatorul training-
ului este o entitate privată (de ex. o organizație neguvernamentală), se recomandă să lucrați 
în parteneriat cu instituțiile locale și naționale, care pot fi invitate la implementarea 
proiectului pentru a sprijini activitățile prin diseminarea informațiilor în rândul profesioniștilor 
care își desfășoară activitatea juridică în cadrul acestor entități publice (barouri, sindicatele 
barourilor, parchete, instanțe, institute naționale pentru formarea inițială și continuă a 
avocaților și magistraților). De asemenea, după eveniment, este util să puneți la dispoziția 
acestor instituții materialele utilizate la training (online sau tipărite și distribuite la nivel 
național). În ceea ce privește training-ul implementat în cadrul acestui proiect, fiecare 
organizație a luat măsurile necesare în vederea diseminării informațiilor, astfel încât cei 
interesați să se poată înregistra în timp util. În România, Asociația Pro Refugiu (APR) a transmis 
informațiile către Baroul București, care le-a publicat pe site-ul său. De asemenea, invitațiile 
de participare au fost transmise prin e-mail instanțelor, tribunalelor și parchetelor locale cu 
competențe în investigarea cazurilor de trafic de persoane, analiza cererilor de azil și a altor 
probleme legale referitoare la migranți (având în vedere că tematica acestui eveniment 
abordează în special problema cetățenilor străini din țări terțe). Invitațiile au fost transmise 
instanțelor și parchetelor din 14 regiuni din România unde își au sediul aceste entități 
judiciare. Informația a fost publicat inclusiv pe site-ul Institutului Național al Magistraturii. 
Center for the Study of Democracy (CSD) Bulgaria și-a actualizat contactele cu judecătorii și 
procurorii recrutați prin Institutul Național al Justiției pentru evenimentele offline care nu au 
putut fi organizate (datorită contextului COVID-19). De asemenea, un anunț privind acest 
eveniment a fost încărcat și pe site-ul Institutul National pentru Pregatirea Avocatilor din 
Bulgaria care a fost co-organizator al acestui eveniment (alături de celelalte organizații), 
precum și pe paginile de Facebook ale CSD și ale Institutulu National pentru Pregatirea 
Avocatilor. Invitațiile au fost transmise către Asociația Procurorilor și Uniunea Judecătorilor, 
precum și către toate asociațiile barourilor regionale din țară. În Grecia, Centre for European 
Constitutional Law (CECL) a contactat părțile interesate din rețeaua sa, cum ar fi Școala 
Națională de Magistratură, pentru a ajuta la identificarea participanților; în același timp, CECL 
a contactat persoanele care au manifestat interesul de a participa la training-urile inițial 
planificate pentru aprilie și mai 2020; apoi, CECL a postat evenimentele pe site-ul său, precum 
și pe pagina sa de Facebook și a trimis invitații personalizate către mai multe site-uri web și 
bloguri ale judecătorilor și procurorilor, pentru a spori participarea acestor grupuri țintă, în 
contextul dificultății de a participa la training-ul online.   

Training-ul din cadrul proiectului s-a desfășurat în limba engleză. Organizarea de 
evenimente într-o limbă străină poate fi utilă practicienilor juridici în sensul perfecționării 
cunoștințelor acestora, permițând îmbunătățirea înțelegerii generale a lexicului și 
sintagemelor uzuale într-o altă limbă decât cea maternă. Stăpânirea unei limbi străine și a 
terminologiei sale juridice este importantă și ar trebui să facă parte din formarea continuă a 
avocaților, procurorilor și judecătorilor. Este o condiție pentru asigurarea de contacte reale 
între statele membre, care la rândul lor sunt piatra de temelie a cooperării judiciare. 

Se recomandă o evaluare a training-ului în scopul cuantificării impactului pe care un 
astfel de eveniment îl va avea asupra participanților. Organizatorul evenimentului poate opta 
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pentru un chestionar online sau transmis prin e-mail tuturor participanților la eveniment. Este 
important să se evalueze dacă training-ul s-a ridicat la așteptările participanților, dacă 
obiectivele evenimentului au fost atinse, să se identifice acele informații pe care fiecare 
participant le-a apreciat ca fiind cele mai utile pentru activitatea juridică pe care o desfășoară 
și modul în care vor fi folosite. 
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Cooperarea judiciară în materie penală în cazurile care 
implică refugiați și alți resortisanți ai unor țări terțe care 

sunt victime ale traficului de persoane supuse exploatării în 
statele membre ale UE 

 

Lupta împotriva traficului de persoane pune multe probleme Uniunii Europene. 
Infracțiunea de trafic de persoane este dinamică, banii circulă foarte repede, iar autorii 
infracțiunilor trec granițele atât de repede, încât încercarea de a continua cu o schemă bazată 
pe cooperarea între state, metodă folosită în mod obișnuit la mijlocul secolului al XX-lea, este 
foarte complexă. Dimensiunea multilaterală a cazurilor îngreunează sarcinile autorităților 
naționale, ceea ce duce în practică la urmăriri penale limitate și parțiale care în cele din urmă 
perpetuează impunitatea pentru aceste infracțiuni. Confruntată cu această problemă, 
Uniunea Europeană se angajează să adopte o abordare integrată a investigațiilor, care 
necesită explorarea potențialului cooperării judiciare, domeniu în care Train Pro Rights 
Project  joacă un rol relevant.   

 
În perioada 24-26 septembrie 2020 s-a organizat un training online cu această 

tematică juridică de către Trabe Iniciativas para la Economía Social y Solidaria (Spania), în 
cooperare cu organizațiile sale partenere din România, Bulgaria, Grecia și Italia. Participanții 
au fost avocați, procurori și judecători din cele cinci țări.  

 
Într-o lume globalizată, în care infracționalitatea apare frecvent ca un fenomen 

interconectat și transfrontalier, mecanismele de cooperare judiciară sunt esențiale pentru a 
oferi un răspuns coordonat și cu adevărat eficient la infracționalitatea transfrontalieră. 
Cooperarea judiciară transfrontalieră joacă un rol-cheie în urmărirea și pedepsirea eficientă a 
infracțiunilor de trafic de persoane. Din acest motiv, unul dintre obiectivele training-ului 
transnațional a fost să faciliteze actualizarea legilor privind cooperarea internațională, 
precum și schimbul de diferite practici, astfel încât acestea să cuprindă tehnicile care 
funcționează cel mai bine. În pregătirea oricărui jurist, importanța cooperării judiciare constă 
în nevoia de a cunoaște și a înțelege instrumentele care ghidează colaborarea noastră 
instituțională internațională în urmărirea și pedepsirea infracțiunilor și, în special, participarea 
Spaniei la construirea unui spațiu regional și global de securitate, libertate și justiție. 
Pregătirea judiciară transnațională reprezintă un angajament foarte important în ceea ce 
privește facilitarea sistemelor de cooperare, amplificarea cooperării pe care diferiți 
profesioniști le pot avea. Cu alte cuvinte, avocații, judecătorii sau procurorii străini beneficiază 
de cele mai bune condiții pentru a solicita ajutor din străinătate, în sensul deschiderii 
frontierelor către lume și accesării de informații, precum și pentru investigarea infracțiunilor.  

 
Una dintre cele mai bune metode de diseminare a informațiilor înainte de training 

este dezvoltarea unui plan de comunicare. Acesta presupune adoptarea unei strategii de 
comunicare pentru a atinge următoarele obiective: 
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 să genereze așteptări anterioare conferinței; 
 comunicarea întregului conținut și realizarea diseminării științifice; 
 luarea în calcul a unei perioade determinate de un anumit număr de zile/săptămâni 

sau luni ulterior training-ului, în scopul dezbaterii pe tema acestuia; 
 distribuirea prezentărilor și a întregului conținut de calitate generat, cu impact pe 

termen lung. 
 
Înainte de training, va fi foarte util să aveți o pagină web unde să distribuiți conținutul 

training-ului: programul, comisia de organizare, informații despre locul de desfășurare al 
evenimentului; de asemenea este util să pregătiți un comunicat de presă pe care să-l 
transmiteti principalelor canale de mass-media. În plus, este importantă diseminarea 
evenimentului printr-o listă de corespondență, în care toate persoanele interesate la nivel 
național să fie informate cu privire la programul evenimentului (procurori, instanțe, entități 
specializate în traficul de persoane, colegii oficiale de avocați, etc.)             În e-mail, trebuie 
să fie menționate cerințele pentru înregistrare, programul evenimentului, agenda conferinței, 
link-ul către platforma digitală și un link de înregistrare online. Succesul evenimentului nu 
depinde doar de organizarea acestuia, astfel încât concentrarea unei mari părți a eforturilor 
noastre pe atragerea participanților în moduri diferite este, de asemenea, un element 
fundamental. Datorită diseminării la nivel național și a numărului limitat de locuri, se 
recomandă o consultare cu părțile interesate judiciare naționale pentru a face o selecție 
prealabilă, astfel încât să poată participa cel puțin un reprezentant al fiecărei părți interesate, 
înainte de anunțarea publică a evenimentului. Pentru a face acest lucru, este necesar ca mai 
întâi să definiți un profil de participant ideal pentru a efectua o triere în baza de date și pentru 
a atrage acei participanți care sunt cei mai interesați să participe la training. Este esențial ca 
personalizarea să fie inclusă în e-mail, deoarece acesta este un element cheie care va face 
destinatarul să creadă că invitația a fost special creată pentru el. Dacă evenimentul poate 
avea loc în apropierea unei anumite date, cum ar fi ziua internațională împotriva traficului de 
persoane, evenimentul va avea un impact mai mare, dar posibilii participanții vor avea, de 
asemenea, o agendă mult mai încărcată, ceea ce înseamnă că trebuie să trimiteți invitația cu 
suficient de mult timp înainte. Invitațiile vor fi transmise cu cel puțin o lună înainte de 
eveniment. Este nevoie ca inviția să răspundă la următoarele întrebări: 

 Cine? - Cui se adresează evenimentul? 
 Ce? - În ce constă evenimentul? 
 Unde? - Unde va avea loc evenimentul (adresa)? 
 Când? - Când va avea loc evenimentul (data și ora)? 
 De ce? - De ce are loc și care sunt beneficiile obținute ca urmare a acestui eveniment (de 

exemplu, ce speakeri, invitați speciali etc. vor fi acolo)? 
 

Cu câteva zile înainte, ar putea fi transmis un e-mail de reamintire a evenimentului 
tuturor persoanelor care au fost înscrise la training, precum și acelor persoane cheie care nu 
au decis încă dacă participă sau nu la eveniment. În cele din urmă, este recomandabil să 
trimiteți un e-mail de mulțumire după eveniment. Acesta ar trebui să fie trimis tuturor 
participanților la eveniment pentru a le mulțumi pentru prezența lor și pentru a le oferi 
materialul și documentele importante ale evenimentului. În plus, aceasta poate constitui, de 
asemenea, o bună oportunitate de a include și un sondaj în acest e-mail, astfel încât 
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participanții să vă ofere un feedback cu privire la modul în care au experimentat evenimentul 
și modul în care l-ați putea îmbunătăți. Ca urmare a participării la training în cadrul acestui 
proiect, unele dintre conceptele și noțiunile juridice ce au fost consolidate sunt următoarele: 

 Confirmați dacă există dificultăți majore în identificarea timpurie a victimelor, în special 
anterior fazei de exploatare; 

 Cunoașterea diferențelor dintre sistemele penale sau conflictele de jurisdicție; 
 Dezvoltarea unei mai bune înțelegeri și prioritizarea perspectivei de protecție și 

compensație a victimelor ar trebui să fie o sarcină prioritară; 
 Cunoașterea practicilor obișnuite din diferite țări pentru a considera victimele-

supraviețuitoare drept femei aflate într-o situație administrativă neregulamentară și nu 
victime ale unei infracțiuni; 

 Cadrul legal actual al UE care permite statelor membre să coopereze în afara granițelor 
internaționale și facilitarea procedurilor judiciare în cazurile legate de traficul de 
persoane; 

 Factori cheie și mecanisme legale pentru apărarea drepturilor supraviețuitorilor traficului 
de persoane; 

 Provocări și bune practici pentru combaterea traficului de persoane și protejarea 
drepturilor victimelor resortisanților țărilor terțe în România, Grecia, Italia, Bulgaria și 
Spania. 

 
Metodologia implementată în cadrul training-ului, care a contribuit la asigurarea 

succesului evenimentului cu impact pe termen lung, a fost adaptarea metodologiei la publicul 
țintă și la formatul virtual. În primul rând, organizatorul evenimentului a lucrat împreună cu 
speakerii și restul echipei la definirea obiectivelor și a planificat programul în prealabil. Acest 
nivel de planificare a făcut posibilă realizarea unei experiențe virtuale detaliate și interactive, 
cu conținut relevant. 

Unele întrebări utile ca punct de plecare sunt: 

 Care este durata de participare a publicului meu? 
 Sunt sau nu adepții noilor tehnologii? 
 Cunosc bine limba în care se realizează prezentarea? 
 Prin ce dispozitive se conectează de obicei membrii publicului meu? 
 Ce doresc să învețe/să practice/să îmbunătățească? 
 Este nevoie de interacțiune între aceștia sau pot lucra individual? 

 
Pentru acest training, platforma Zoom a fost selectată ca fiind cea mai potrivită pentru 
eveniment, deoarece, pe lângă asigurarea unei mesagerii instantanee, înregistrarea și 
monitorizarea participanților, aceasta a permis sesiuni de lucru paralele pentru activități care 
necesită împărțirea participanților în grupuri, pentru situații în care se analizează studii de caz. 
Participanților li s-au oferit instrucțiuni clare cu privire la modul de utilizare a platformei 
online (inclusiv ID-uri de conectare, contacte de asistență și alte cerințe tehnice, asigurând 
astfel utilizatorului o experiență fără probleme), precum și stabilirea regulilor de 
comportament online. 
 
Feedback-ul ulterior training-ului s-a realizat la sfârșitul zilei printr-un chestionar online, care 
a permis completarea acestuia în ultimele minute ale zilei, asigurându-se astfel că 
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răspunsurile au sosit automat și la scurt timp după încheierea evenimentului. De asemenea, 
pentru a măsura îndeplinirea obiectivelor pe termen lung și a se asigura că training-ul a avut 
un impact pozitiv asupra practicii profesionale a participanților, organizatorul evenimentului 
a avut grijă să alcătuiască lista participanților, iar în lunile următoare a fost trimis un scurt 
sondaj în scopul evaluării impactului pe termen lung al evenimentului, precum și informațiile 
legale furnizate participanților. Training-ul online reprezintă o opțiune excelentă pentru acele 
persoane care, din diverse motive, cum ar fi locația geografică, lipsa timpului sau limitarea 
mobilității, nu se pot deplasa într-o anumită locație pentru a participa la diferite cursuri. Fără 
îndoială, beneficiile unui training internațional aduse educației online nu se reflectă doar în 
cunoștințele dobândite, ci și în reducerea semnificativă a costurilor. Pe scurt, unele dintre 
avantajele implementării training-ului virtual sunt posibilitatea de a interacționa cu 
profesioniști din întreaga lume și de a face schimb de opinii, pe lângă munca de 
autogestionare și timpii de studiu, permițând astfel o dezvoltare exponențială a talentului. În 
ciuda faptului că training-ul într-o limbă străină, alta decât cea nativă, contribuie la 
îmbunătățirea abilităților lingvistice juridice ale participanților, una dintre provocări o 
reprezintă implementarea traducerii simultane, astfel încât limba să nu constituie o barieră în 
participarea la un training transnațional. 
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Drepturile copiilor neînsoțiți care sunt victime ale traficului 
de persoane 

 
Italian Coalition for Civil Liberties and Rights a organizat un training de trei zile, în perioada 
15-17 octombrie 2020, având ca tematică drepturile copiilor neînsoțiți care sunt victime ale 
traficului de persoane. Trening-ul a vizat avocați și procurori din Italia, România, Bulgaria, 
Grecia și Spania.  
 
Acest training a fost organizat ca urmare a evaluării nevoilor juridice realizate de parteneri în 
anul 2019 și care a indicat faptul că,  în rândul practicienilor în drept, cunoștințele privind 
drepturile acestui grup țintă nu erau cunoscute la scară largă, la fel ca alte domenii juridice, 
ceea ce ar putea îngreuna protecția copiilor neînsoțiți care sunt victime ale traficului de 
persoane în cadrul procedurilor judiciare. Deși unii avocați au demonstrat că sunt familiarizați 
cu această problemă, s-a constatat că judecătorii și procurorii mai ales erau dispuși să afle mai 
multe lucruri pe această temă. Acest lucru este valabil mai ales în ceea ce privește 
profesioniștii implicați în proceduri penale care nu beneficiază întotdeauna de aceeași 
formare în domeniul traficului de persoane ca profesioniștii care lucrează în proceduri civile 
în general și proceduri legale privind migrația, în special. 
 
A fost fundamental să formăm împreună avocați, procurori și judecători pe această temă, 
deoarece acest lucru a presupus abordarea problemei din toate unghiurile posibile. Datorită 
acestui training, cele trei categorii de participanți vizați și-ar putea schimba perspectivele și 
vor lua în considerare provocările cu care se confruntă în viața lor profesională atunci când 
lucrează la cazuri referitoare la drepturile copiilor neînsoțiți care sunt victime ale traficului de 
persoane. De exemplu, unii avocați cu experiență în asistarea copiilor neînsoțiți care sunt 
victime ale traficului de persoane au semnalat probleme sistemice în sistemul judiciar italian 
care împiedică victimele să li se facă dreptate. Aceasta include prejudecăți sexiste în evaluarea 
cazurilor de victime ale traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și lipsa de 
cunoștințe în rândul judecătorilor în ceea ce privește indicatorii și caracteristicile infracțiunii 
de trafic de persoane, ajungându-se astfel la condamnări incorecte. Participarea judecătorilor 
la training le-a dat ocazia să-și exprime opiniile cu privire la această problemă. Aceștia au 
confirmat că necunoașterea indicatorilor traficului de persoane le diminează capacitatea de 
a identifica vulnerabilitatea minorilor în cauză și de a le oferi protecția de care au nevoie. 
Procurorii au fost de acord și cu acest raționament, afirmând că pot face greșeli în formularea 
acuzației împotriva unui inculpat minor, dacă nu au abilitatea de a înțelege poziția de victimă 
și nu de infractor. 
 
A fost utilă reuniunea profesioniștilor din mai multe țări, deoarece acest lucru a permis 
înțelegerea faptului că profesioniștii din jurisdicții foarte diferite se confruntă adesea cu 
provocări similare în soluționarea cazurilor privind copiii neînsoțiți care sunt victime ale 
traficului de persoane. Datorită acestui fapt, a fost posibil ca avocații, judecătorii și procurorii 
din diferite țări să facă schimb de informații și strategii cu privire la modul de abordare a 
acestor provocări și să-și ofere reciproc sfaturi cu privire la modul de adaptare a acestor 
strategii la diferitele contexte naționale. 
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Cea mai bună metodă de diseminare a informațiilor înaintea unui astfel de training este 
contactarea instituțiilor de formare pentru grupul vizat de participanți (de exemplu, asociații 
de avocați, entități oficiale de formare pentru judecători, etc.). Diseminarea informațiilor cu 
privire la training prin canalele menționate poate ajuta, de fapt, nu numai la atingerea unei 
game largi de potențiali participanți, ci și la a face posibil ca training-ul să fie perceput ca un 
eveniment de nivel înalt. Acest lucru se va dovedi util în special dacă instituțiile menționate 
acordă credite profesionale participanților privind participarea la eveniment. Alte canale utile 
de diseminare includ buletinele informative ale ONG-urilor și asociațiilor de profesioniști din 
domeniul juridic, postere cu informații despre training ce pot fi plasate în locații strategice, 
cum ar fi instanțele judecătorești și bibliotecile juridice, dar și pliante pe rețelele sociale. 
 
În selectarea participanților, este esențial să se stabilească imediat un criteriu de selecție clar 
și obiectiv, pe baza căruia să se decidă care dintre candidați poate fi selectat în cele din urmă 
pentru a participa la training. În cazul acestui training, participanții trebuiau să fie avocați, 
judecători și procurorilor și trebuie să se asigure inclusiv faptul că participanții selectați 
proveneau din diferite zone geografice din diferite țări. Această decizie a fost luată pentru a 
se asigura că participanții pot contribui la dezbatere aducând propria experiență și exemplu 
de bune practici de la mai multe instanțe din Italia și din alte țări. Este importantă 
coordonarea cu partenerii din alte țări pentru a vă asigura că selecția participanților în diferite 
contexte naționale este în concordanță cu criteriile de selecție stabilite. În cele din urmă, deși 
este crucial ca sesiunile de training față în față să stabilească și să respecte un număr maxim 
de participanți, poate fi util să optați pentru un număr mai mare de participanți în cazul 
evenimentelor online. Acest lucru poate contribui la îmbogățirea dezbaterilor și a sesiunilor 
de întrebări și răspunsuri ale training-ului, pentru a permite participanților să realizeze tot mai 
multe conexiuni între ei și pentru a preveni participarea limitată, în cazul în care vreunul dintre 
participanții inițial selectați, în cele din urmă nu poate participa la training. 
 
Publicitatea trebuie să se realizeze online, prin vizarea grupului de profesioniști căruia 
training-ul se adresează. În ceea ce privește stabilirea datei de desfășurare a evenimentului, 
acest lucru se face în mod obișnuit în luna anterioară evenimentului, stabilind un termen 
limită de înscriere aproape de data training-ului. În acest sens, publicarea online a unui link 
pentru formularul de înscriere poate ajuta organizatorii să țină evidența persoanelor care au 
solicitat participarea la training. Utilizarea unui formular de înregistrare online s-a dovedit a 
fi deosebit de benefică, date fiind funcțiile automate pe care le include, cum ar fi crearea 
automată a listei de participanți și stocarea suplimentară a informațiilor înregistrate. 
 
Un training pe tema drepturilor copiilor neînsoțiți care sunt victime ale traficului de persoane 
va permite participanților să consolideze următoarele noțiuni și concepte juridice: 
 

 cadrul legislativ relevant internațional și al UE, precum și standardele privind protecția 
copiilor care sunt victime ale traficului de persoane; 

 indicatorii și provocările în identificarea copiilor care sunt victime ale traficului de 
persoane; 

 etica juridică pentru profesioniștii implicați în cazuri ce implică copii care sunt victime 
ale traficului de persoane; 

 principiul interesului superior al copilului în procedurile judiciare; 
 compensații financiare pentru copiii care sunt victime ale traficului de persoane; 
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 jurisprudența UE privind copiii care sunt victime ale traficului de persoane; 
 indicatorii căilor de exploatare și integrare în țara de destinație în contextul sprijinirii 

copiilor care sunt victime ale traficului și exploatării de persoane. 
 
Metodologia generală de formare care trebuie luată în considerare pentru un astfel 

de eveniment ar trebui să fie una complexă, incluzând atât o abordare clasică de formare, cât 
și o abordare interactivă. Abordarea prelegerii, susținute de utilizarea prezentărilor în  
PowerPoint, s-a dovedit utilă în implementarea training-ului în cauză, deoarece a oferit 
participanților, care erau foarte puțin sau deloc informați cu privire la subiectele discutate, 
informații de bază care le-au permis să participe activ la dezbatere după prezentarea acestora 
de către speaker. Dezbaterea menționată a reprezentat partea interactivă a training-ului, în 
care participanții au avut ocazia să adreseze întrebări trainer-ilor și să contribuie cu informații 
și exemple relevante. În acest sens, s-a dovedit deosebit de benefic ca trainerii diverselor 
sesiuni să participe și la sesiunile ulterioare de training, pentru a îmbogăți dezbaterile din 
perspectiva unor experți. 

 
Este bine ca evaluarea unui astfel de training să se realizeze imediat după 

implementarea evenimentului, pentru a vă asigura că participanții își exprimă impresiile 
imediate cu privire la training. Evaluarea nu ar trebui să acopere doar aspecte esențiale ale 
training-ului, ci și metodele utilizate, inclusiv timpul alocat fiecărui subiect și timpul alocat  
prelegerii, într-o abordare interactivă. De asemenea, evaluarea poate reprezenta 
instrumentul prin care participanții pot indica subiecte relevante ce nu au fost abordate în 
cadrul training-ului, astfel încât sugestiile participanților să poată fi utilizate în realizarea 
viitoarelor sesiuni de training. Astfel, în acest caz, este recomandabil să utilizați un formular 
de evaluare online care poate fi distribuit cu ușurință la sfârșitul training-ului, precum și în 
monitorizarea ulterioară. Orice formular de training online facilitează colectarea tuturor 
informațiilor incluse în formularul de evaluare completat și poate furniza statistici detaliate 
despre participanții care au completat formularul și rezultatul evaluării. În plus, este 
recomandabil să pregătiți certificate de participare pentru cei care au participat la training și 
să le utilizați ca stimulent pentru participanți pentru completarea formularului de evaluare. 

 
Activitățile de monitorizare ulterioare training-ului includ următoarele: 
 

 Un e-mail de mulțumire, care ar trebui transmis tuturor participanților imediat după 
eveniment; 

 Un formular de evaluare, urmând indicațiile menționate mai sus; 
 Un certificat de participare care să includă data și ora exactă de participare pentru 

fiecare participant; 
 Materialele training-ului vor fi încărcate pe site-ul organizatorului. Dacă este posibil, 

ar trebui să fie disponibilă și înregistrarea audio/video a training-ului; 
 Informații despre viitoare inițiative pentru a ține participanții la curent cu activități 

similare.  
 

Avantajele organizării sesiunilor de training online constau în posibilitatea de a atrage 
un număr mare de participanți, cu reducerea în același timp a costurilor de organizare. În plus, 
permite participanților din diferite zone geografice să participe la sesiuni de training care, în 
alt context, s-ar fi desfășurat în locații îndepărtate. Provocările organizării sesiunilor de 
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training online constau în garantarea interacțiunii dintre participanți și asigurarea faptului că 
trainerii se simt confortabil în ceea ce privește realizarea prezentărilor, fără o interacțiune 
fizică cu participanții. În acest sens, este recomandabil să solicitați participanților să păstreze 
camerele video pornite, pentru a da cât mai mult impresia unui public obișnuit. Organizarea 
unei training într-o limbă străină contribuie la îmbunătățirea competențelor lingvistice 
juridice ale participanților, deoarece le permite acestora să se familiarizeze cu materialele și 
terminologia tehnică într-o limbă străină.  
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Dreptul de acces la un avocat pentru victimele 
traficului de persoane care sunt refugiați sau 

resortisanți ai unor țări terțe  
Centre for European Constitutional Law (Grecia) a organizat un training pe această 

tematică juridică în perioada 19-21 noiembrie 2020, fiind adresat avocaților din Grecia, 
Bulgaria și România. Evenimentul a fost implementat în parteneriat cu Center for the Study 
of Democracy (Bulgaria) și Asociația Pro Refugiu (România). Training-ul a fost realizat online, 
pe platforma Zoom. Traficul de persoane este un subiect insuficient abordat în training-urile 
destinate avocaților din țările participante, în special atunci când este privit în contextul 
azilului și migrației. Cu toate acestea, fluxul de migranți către Europa din ultimii ani a condus 
la o creștere a cazurilor de trafic de victime care sunt resortisanți ai unor țări terțe, refugiați 
și solicitanți de azil, o problemă subliniată de către Comisia Europeană în strategia sa de 
eradicare a traficului de persoane în Europa1. Acest lucru a ilustrat un decalaj în formarea 
profesioniștilor din domeniul juridic, în special a avocaților, cu privire la acest subiect delicat, 
pe care am căutat să îl abordăm, focalizând training-ul asupra acestui subiect. În plus, 
experiența noastră a arătat că este nevoie de mai multă formare în cadrul UE pe tema 
accesului la un avocat și directivele sale complementare de orientare din 2009, inclusiv 
directiva recent introdusă privind asistența juridică. Prin urmare, am creat un curriculum 
destinat în mod special avocaților și care a combinat cele două probleme, concentrându-se 
pe o perspectivă europeană bazată pe drepturi și consolidarea capacității avocaților de a 
gestiona aceste cazuri extrem de specializate și complexe, ducând în cele din urmă la o mai 
bună protecție a victimelor.  

Training-ul transnațional este considerat a fi deosebit de benefic pentru profesioniștii 
din domeniul juridic, în special atunci când implică legislația UE. Formarea împreună a 
profesioniștilor din mai multe țări ajută la schimbul de experiență și practică și facilitează 
crearea de rețele informale și canale de comunicare între aceștia. De asemenea, contribuie la 
omogenizarea practicilor din diferitele state membre și la armonizarea legislației UE într-un 
anumit domeniu, făcând din formarea judiciară transnațională o trăsătură cheie a strategiilor 
europene de formare judiciară. În ceea ce privește subiectul abordat în mod special, natura 
transfrontalieră a infracțiunii de trafic de persoane sporește importanța schimbului 
transnațional. Într-adevăr, cooperarea transnațională este adesea necesară în cazurile de 
trafic de persoane, în care mai multe victime sau autori de infracțiuni se pot afla în diferite 
state membre. 

În ceea ce privește selectarea participanților la training, organizatorul evenimentului 
a valorificat rețelele preexistente de avocați și barouri. Formatul online al evenimentului a 
dus la creșterea ratei de participare și scurtarea timpului necesar în mod normal pentru 
comunicarea și diseminarea personală a evenimentului. După ce s-a asigurat participarea 
numărului necesar de participanți din Bulgaria și România conform indicatorilor de succes ai 
proiectului, organizatorul evenimentului (CECL) a procedat la înregistrarea participanților din 
Grecia pe principiul „primul venit, primul servit”. 

                                                           
1 A se vedea comunicarea subsecvență a CE din anul 2017 privind strategia UE pentru eradicarea traficului de 
persoane și documentul de lucru al serviciilor Comisiei. 
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Training-ul a abordat o serie de noțiuni și concepte juridice diferite, astfel încât 
participanții să obțină o perspectivă mai amplă asupra unei varietăți de probleme legate de 
accesul la un avocat în contextul traficului de persoane cu victime care sunt resortisanți ai 
unor țări terțe. Temele training-ului au inclus: (a) o analiză a cadrului UE privind asistența 
juridică pentru victimele traficului de persoane; (b) rolul avocatului în identificarea timpurie 
a victimelor în cadrul sistemului de azil, în special a celor care locuiesc în tabere; (c) obstacole 
și provocări în accesarea asistenței juridice, în special în cazul copiilor neînsoțiți/separați care 
sunt victime; (d) nevoile psihologice ale femeilor care sunt victime ale traficului sexual; (e) 
servicii de interpretariat pentru comunicarea dintre avocați și victime; (f) noțiunea de 
consimțământ și efectul acestuia în protecția victimei; (g) provocări practice în accesul la 
servicii și rolul avocatului în asistarea victimelor în acest sens. Tematicile training-ului s-au 
completat reciproc și au oferit o bună combinație de informații teoretice și perspective 
practice, cu accent totuși pe practică. Au fost explorate perspectivele naționale, ale UE și 
internaționale pentru a se asigura că rolul avocatului în protejarea drepturilor victimelor 
traficului de persoane a fost analizat într-o manieră globală. Subiectele de mai sus au fost 
selectate pentru a oferi o imagine de ansamblu holistică a garanțiilor procedurale existente 
pentru protecția victimelor, precum și a provocărilor și blocajelor în contextul specific al 
azilului și migrației (de exemplu, lipsa sau calitatea slabă a serviciilor de interpretariat, 
obstacole în asigurarea accesului la servicii) și rolul avocatului victimei în diminuarea acestora. 
Cunoștințele teoretice esențiale pentru soluționarea cu succes a litigiilor ce vizează cazurile 
de trafic de persoane, precum noțiunea de consimțământ, în jurisprudența națională și 
europeană relevantă, precum și standardele privind drepturile omului consacrate în Carta 
drepturilor fundamentale a UE și în dreptul internațional au fost analizate în profunzime. În 
cele din urmă, am adoptat o abordare interdisciplinară în ceea ce privește transmiterea 
informațiilor din domeniul psihologiei și sociologiei în legătură cu nevoile specifice ale 
femeilor care sunt victime ale exploatării sexuale, oferind participanților instrumente pentru 
o mai bună comunicare și înțelegere a nevoilor acestei categorii de victime predominante și 
deosebit de vulnerabile. 

În realizarea metodologiei de formare utilizate, CECL a analizat cele mai bune practici 
în învățarea adulților și, în special, metodologia de formare judiciară, bazându-se pe 
experiența semnificativă a CECL în calitate de furnizori de formare judiciară pentru a asigura 
un eveniment cu beneficii pe termen lung în practica zilnică a participanților. Prin urmare, 
organizatorul evenimentului a optat pentru o abordare bazată pe probleme, orientată pe 
practică, bazându-se pe experiențele anterioare ale participanților avocați. Această abordare 
metodologică promovează o înțelegere și o cunoaștere mai profundă a subiectelor de 
învățare prin consolidarea cunoștințelor preexistente, ilustrând beneficiile practice imediate 
ale dobândirii noilor cunoștințe și abilități oferite în formare și, în cele din urmă, motivarea 
participanților prin implicarea lor activă în procesul de învățare. Pentru obținerea efectelor 
mai sus-menționate, CECL a realizat un program de training care să permită alternarea teoriei 
și practicii. Materialul teoretic și prezentările au fost alternate cu dezbateri și studii de caz, 
având ca scop ilustrarea modului în care problemele analizate se manifestă în practica de zi 
cu zi. Participanții au fost încurajați să se implice în mod activ. O provocare în epoca Covid-19 
a fost aceea de a adapta această abordare interactivă, practică, concepută inițial pentru 
training-ul față în față, la particularitățile e-learning-ului. Trainerii și facilitatorii au fost 
instruiți să încurajeze în special participarea publicului și să asigure un dialog activ.   
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Evaluarea training-ului s-a realizat în două etape distincte. În primul rând, participanții 
au fost rugați să completeze un formular Google imediat după finalizarea training-ului, cu 
evaluarea rapidă a răspunsurilor acestora. Același chestionar de evaluare a fost elaborat și 
distribuit în toate training-urile organizate în cadrul proiectului, pentru a se asigura 
îndeplinirea indicatorilor calitativi de succes stabiliți și faptul că evaluarea s-a realizat într-o 
manieră unitară. Chestionarul a inclus întrebări cu privire la subiectele training-ului, 
metodologie și durată. Răspunsurile primite au fost covârșitor de pozitive. A doua etapă a 
evaluării a fost sub forma unui sondaj ex post transmis participanților la aproximativ o lună 
de la data training-ului. Sondajul a avut ca scop evaluarea impactului training-ului în 
activitățile zilnice ale participanților. Acesta a fost transmis prin e-mail și a inclus întrebări cu 
privire la subiectele cele mai frecvent utilizate în practica profesională a participanților după 
încheierea training-ului, precum și evaluarea personală a calității formării și a succesului 
acesteia în satisfacerea nevoilor lor. Participanții au răspuns invariabil că training-ul a avut 
rezultate benefice și un impact pozitiv asupra practicii lor zilnice.  

Rezultatele training-ului au fost comunicate participanților printr-un link de pe site-ul 
de internet al proiectului, permițându-le accesul la materialul de training. 

E-learning-ul în formarea judiciară vine cu un set propriu de beneficii și provocări 
distincte. În ceea ce privește avantajele sale, acesta asigură participarea unui număr mai mare 
de persoane, este rentabil, reproductibil, cu un impact ecologic mai mic și permite flexibilitate 
ținând cont de agendele de lucru încărcate ale practicienilor juridici. Training-ul online oferă 
un format accesibil care facilitează semnificativ participarea la activitățile de formare. Aceste 
avantaje au fost clar ilustrate în training-ul pentru avocați organizat de CECL. Numărul 
participanților a fost cel puțin dublu față de ceea ce s-a preconizat inițial în indicatorii de 
succes ai proiectului (32 de participanți), permițându-ne să extindem numărul de destinatari 
ai proiectului. În același timp, costurile organizaționale au fost reduse la zero, iar timpul alocat 
pregătirii a fost minimizat. 

Pe de altă parte, au existat unele provocări legate de conversia de la formatul față în 
fașă la formatul online. Pentru a asigura menținerea nivelurilor de atenție pe toată durata 
training-ului, programul acestuia a fost ajustat, iar ceea ce a fost planificat inițial ca un 
eveniment de două zile a fost extins la trei zile, pentru a permite o durată mai mică a training-
ului și mai multe pauze în fiecare zi. De asemenea, menținerea participării pe durata training-
ului s-a dovedit a fi o problemă, deoarece unii participanți au ales să nu se conecteze pentru 
una sau mai multe zile de training. În cele din urmă, interacțiunea dintre participanți și 
formatori și, în special, între participanții înșiși poate fi îngreunată în mediul online, prin 
compromiterea unora dintre efectele dorite ale training-ului, așa cum s-a menționat anterior. 
Acest risc poate fi atenuat dacă speakerii sunt instruiți să încurajeze activ interacțiunea și 
moderarea evenimentului într-o manieră care să permită o durată corespunzătoare pentru 
dezbateri.  

Training-ul s-a realizat în limba engleză. Un training într-o limbă străină vine cu 
propriile provocări și poate descuraja participarea unor persoane. Totuși, acesta oferă  
participanților posibilitatea de a se familiariza cu terminologia legală în limba engleză.     Într-
un mediu de lucru din ce în ce mai globalizat, unde limba engleza servește drept lingua franca, 
aceasta constituie o abilitate transversală distinctă și extrem de valoroasă pentru avocați.  


