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INTRODUCERE 

 

Raportul privind drepturile victimelor infracțiunilor în România, a fost elaborat în 
cadrul proiectului Towards a more responsive victim-centered approach of the criminal justice 
system (RE-JUST) care este implementat cu sprijinul financiar al Programului Justitie al Uniunii 
Europene, de către Asociatia Pro Refugiu- România în parteneriat cu organizațiile Center for 
the Study of Democracy-Bulgaria, Solwodi-Germania, Dinamia S. Coop. Madrid-Spania, 
European Institute for Crime Prevention and Control – Finlanda. 

Accesul la justitie este fundamental pentru funcționarea și menținerea statului de 
drept. Acesta este un factor indispensabil pentru asigurarea protecției drepturilor victimelor 
infracțiunilor. 

Raportul de față analizează prevederile care se regăsesc în legislația națională și de 
asemenea prezintă o serie de aspecte practice ca urmare a informațiilor obținute cu sprijinul 
Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii, precum și a 15 
tribunale și 8 parchete din România. 

Pentru realizarea acestui raport s-a efectuat o analiză a prevederilor legislației 
naționale, codul penal, codul de procedură penală, legea nr. 211/2004 privind unele măsuri 
pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și o analiză a datelor transmise 
ca urmare a completării unui chestionar de către instituțiile menționate anterior. Chestionarul 
a cuprins o serie de întrebări privind asistența juridică gratuită; confidențialitatea datelor cu 
caracter personal; audierea victimelor; comunicarea empatică și evitarea re-traumatizării în 
cadrul procesului penal. 
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STATISTICI 

În tabel sunt prezentate informații privind numărul de victime ale infracțiunilor, 
perioada Ianuarie 2019 – Decembrie 2019. La data elaborării raportului, datele pentru anul 
2020 nu au fost disponibile. 

Infracțiuni - Codul Penal Total 
Victime 

Masculin Feminin 

Titlul I. Infracțiuni contra persoanei (art. 188 -227) 

 infracțiuni contra vieții (omor, tentativă la 
omor, ucidere din culpă) 1452 

 infracțiuni contra integritătii corporale (lovirea 
sau alte violente, vătămarea corporală, lovituri sau 
vătămari cauzatoare de moarte, vătămarea corporală din 
culpă) 5839 

 infracțiuni săvârsite asupra unui membru de 
familie 1 

 agresiuni asupra fătului  0 

 infracțiuni privind obligatia de asistență a celor 
în primejdie 2 

 infracțiuni contra libertătii persoanei (lipsirea 
de libertate în mod illegal, amenințarea, șantajul, 
hărțuirea) 352 

 traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile 
(sclavia, traficul de persoane, traficul de minori, 
proxenetismul)  401 

 infracțiuni contra libertătii și integritătii 
sexuale (violul, agresiunea sexuală, coruperea sexuală 
a minorilor, hărțuirea sexuală)  864 

 infracțiuni ce aduc atingere domiciliului, vieții 
private  28 

8939 adulți minori adulți minori 

5233 541 2214 951 

Titlul II. Infracțiuni contra patrimoniului (art.228-256) 

 furtul  0 

 tâlhăria și pirateria  1362 

 infractiuni contra patrimoniului prin 
nesocotirea încrederii 55 

 fraude comise prin sisteme informatice și 
mijloace de plată  2 

 distrugerea și tulburarea de posesie  2 

1421 743 146 503 29 

Titlul III. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de 
stat 

445 414 0 30 1 

Titlul IV Infractiuni contra înfăptuirii justiției 6 3  3  

Titlul V Infracțiuni de coruptie si de serviciu 59 43 5 7 4 

Titlul VI Infracțiuni de fals 0 0 0 0 0 

Titlul VII Infracțiuni contra siguranței publice 1 1 0 0 0 
Titlul VIII Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind 
conviețuirea socială (constituirea unui grup infracțional 
organizat, pornografia infantilă, abandonul de familie, 
nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului) 

647 59 260 43 285 

Titlul IX Infractiuni electorale 0 0 0 0 0 

Titlul X Infractiuni contra securității naționale 0 0 0 0 0 
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LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ ȘI DREPTURILE VICTIMELOR 

România a efectuat demersurile necesare pentru transpunerea în legislația natională 
a prevederilor Directivei 2012/29/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 
25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității. Prin Ordonanta de Urgenta nr. 24 din 3 aprilie 2012 s-au efectuat o 
serie de modificari și completări ale Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 
protecției victimelor infractiunilor, precum și a altor acte normative. Legea nr. 211/2004 
conține prevederi referitoare la: identificarea, referirea și evaluarea victimelor infractiunilor; 
informarea victimelor; servicii de sprijin și protecție acordate victimelor; asistența juridică 
gratuită acordată victimelor anumitor categorii de infracțiuni; acordarea de către stat a 
compensațiilor financiare; solicitarea compensațiilor financiare în cazuri transfrontaliere. 
Prevederi referitoare la victima infractiunii în calitate de persoană vătămată în procesul penal 
se regăsesc în codul de procedură penală. 

În cadrul procesului penal se exercită următoarele funcții judiciare: funcția de 
urmărire penală, funcția de dispoziție asupra drepturilor si libertătilor fundamentale ale 
persoanei în faza de urmărire penală, funcția de verificare a legalitătii ori netrimiterii în 
judecată, funcția de judecată.  

Participanții în procesul penal sunt: organele judiciare, avocatul, părtile, subiecții 
procesuali principali, precum și alți subiecți procesuali. În categoria subiectilor procesuali 
principali se regăseste și persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin 
fapta penală și care are calitatea de persoană vatamată. Persoana vătămată care exercită 
acțiunea civilă în cadrul procesului penal este parte în acest proces și se numeste parte civilă. 
Calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin infractiune nu înlătura 
dreptul acestei persoane de a participa în calitate de persoană vătămata în aceeași cauză. 

 În cadrul procesului penal, persoana vătămată are următoarele drepturi: dreptul de 
a fi informată cu privire la drepturile sale; dreptul de a propune administrarea de probe de 
către organele judiciare, de a ridica exceptii și de a pune concluzii; dreptul de a formula orice 
alte cereri ce țin de soluționarea laturii penale a cauzei; dreptul de a fi informată într-un 
termen rezonabil cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă cu condiția de a 
indica o adresă pe teritoriul României; dreptul de a consulta dosarul, dreptul de a fi ascultată; 
dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor și expertilor; dreptul de a beneficia de 
un interpret atunci când nu întelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba 
română; dreptul de a i se comunica traducerea într-o limbă pe care o înțelege; dreptul de a 
apela la un mediator în cazurile permise de lege. În codul de procedură penală se face referire 
la asistența juridică a persoanelor vătămate, respectiv a părtii civile. Asistența juridică este 
obligatorie când persoana vătămată, partea civilă este o persoană lipsită de capacitate de 
exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restrânsă. Când organul judiciar apreciază că din 
anumite motive persoana vătămată, partea civilă nu si-ar putea face singură apărarea, 
dispune luarea masurilor pentru desemnarea unui avocat din oficiu.  
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Asistența juridică gratuită a victimelor infracțiunilor 

  Pentru victimele anumitor categorii de infracțiuni se prevede posibilitatea acordării 
la cerere a asistenței juridice gratuite, prevederi în acest sens fiind stipulate în legea nr 
211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor. În ceea 
ce priveste categoriile de victime care sunt eligibile a solicita această asistentă juridică 
gratuită, putem menționa: persoanele asupra cărora a fost săvârsită o tentativă la 
infractiunile de omor, omor calificat, o infractiune de vătămare corporală, o infractiune de 
viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor. De asemenea, 
pot solicita asistență juridică gratuită și sotul, copiii și persoanele aflate în întreținerea 
persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor de omor, omor calificat, infracțiunilor 
intenționate care au avut ca urmare moartea persoanei, dacă respectivele fapte au fost 
săvârsite pe teritoriul României, sau în cazul în care infractiunea a fost săvârsită în afara 
teritoriului României, însă victima este cetățean român sau străin care locuiește legal în 
România și procesul penal se desfășoară în România. Asistența juridică gratuită se poate 
acorda la cerere și victimelor altor infracțiuni decât cele menționate anterior, dacă venitul 
lunar pe membru de familie al victimei este cel mult egal cu salariul de baza minim brut pe 
țară stabilit pentru anul în care victima a formulat cererea de asistență juridică gratuită. 
Pentru a putea solicita asistența juridică gratuită este necesar ca victima să fi sesizat organele 
de urmărire penală sau instanța de judecată în termen de 60 de zile de la data săvârșirii 
infracțiunii (în cazul soțului, copiilor, persoanelor aflate în întreținerea persoanei decedate, 
acest termen se calculează de la data la care victima a luat cunoștiintă de săvârșirea 
infracțiunii). Dacă persoana s-a aflat în imposibilitate fizică sau psihică, cele 60 de zile se 
calculează de la data la care a încetat starea de imposibilitate. În privința victimelor care nu 
au împlinit 18 ani și cele puse sub interdicție, nu au obligația de a sesiza organele de urmărire 
penală sau instanța de judecată cu privire la săvârsirea infracțiunii. Reprezentantul legal al 
minorului sau al persoanei puse sub interdicție poate sesiza organele de urmărire penală cu 
privire la săvârșirea infracțiunii. Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se 
depune la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima și se soluționează de doi 
judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor unor 
infracțiuni, prin încheiere, în termen de 15 zile de la data depunerii. În vederea obtinerii de 
informatii privind cererile de asistență juridică gratuită, perioada Ianuarie 2019 – Decembrie 
2019, au fost adresate solicitări către 20 de tribunale din județele Tulcea, Brăila, Galați, Iași, 
Vrancea, Vaslui, Bacău, Buzău, Prahova, Brașov, Covasna, Harghita, Arges, Alba, Sibiu, Timis, 
Arad, Bihor, Bistrita-Năsăud. 15 instanțe de judecată au răspuns acestei solicitări, transmițând 
următoarele informații 

 12 tribunale nu au avut înregistrate cereri pentru asistența juridică gratuită 
formulate de victime ale infractiunilor. 

 3 tribunale au avut înregistrate 8 cereri, în 6 dintre acestea a fost încuviințată 
acordarea de asistentă juridică gratuită pentru victime –infractiuni contra persoanei, 
tentativă de omor, violare de domiciu și violență în familie. 
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Rapoartele psihologice, prezenta psihologului în sala de judecată 

Din informatiile transmise de către instanțele de judecată, rezultă faptul că acestea 
aplică în mod corespunzător prevederile legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru 
asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, evaluarea victimelor se 
realizează de către Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor, respectiv 
compartimentele și furnizorii de servicii sociale, în vederea asigurării accesului victimelor cât 
mai rapid la suport spihologic, medical, de asistență socială, în funcție de nevoile individuale 
ale victimei. Atunci când este necesar, pentru realizarea evaluării se poate colabora cu 
furnizori de servicii medicale, în sistem de stat sau privat, în condițiile legii, cu acordul victimei. 
Evaluarea se poate realiza și de către furnizorii privați de servicii sociale, în conditiile legii. De 
regulă, la instanța de judecată este chemat expertul psiholog care a efectuat expertiza în 
cauză și care cunoaste situația victimei, dar poate fi chemat și un alt psiholog din cadrul unei 
direcții de asistență socială și protecția copilului, respectiv al unei organizații non-
guvernamentale. 

 

Audierea victimei –persoană vătămată  

În codul de procedură penală se regăsesc prevederi privind audierea persoanei 
vătămate și măsurile care se pot dispune de către organele judiciare în vederea protejării 
acesteia. În cursul urmăririi penale, audierea persoanei se înregistrează prin mijloace tehnice 
audio sau audio-video atunci când organul de urmărire penală consideră necesar sau când 
persoana a solicitat în mod expres, iar înregistrarea este posibilă. În cazul persoanelor 
vătămate pentru care a fost stabilită, în conditiile legii, existența unor nevoi speciale de 
protectie, organul judiciar poate dispune una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 
audierea în incinte concepute sau adaptate acestui scop; audierea acestora prin intermediul 
sau în prezența unui psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor. În cazul în care 
este vorba despre audierea de către organele de cercetare penală a persoanelor vătămate 
care au fost victimele infractiunii de violență în familie, infractiune de viol, agresiune sexuală, 
act sexual cu un minor si corupere sexuală, hărțuire sexuală, precum și in alte cazuri în care 
din cauza imprejurărilor comiterii faptei acest lucru se apreciază ca fiind necesar, la cererea 
victimei, audierea se efectuează de către o persoana de acelasi sex cu persoana vătămată, cu 
exceptia cazului când organul judiciar apreciază ca aceasta aduce atingere bunei desfășurări 
a procesului ori drepturilor și intereselor părților. Dacă persoana vătămată este minor, 
înregistrarea audierii acesteia prin mijloace tehnice sau audio-video este obligatorie în toate 
cazurile. Când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declarația 
persoanei vătămate, cu indicarea concretă a motivului pentru ca înregistrarea nu a fost 
posibilă.  

În privința dificultăților constate în practică, 2 dintre parchetele care au furnizat 
informații au indicat: lipsa unei baze logistice (cameră special anume destinată pentru 
audierea victimelor, insuficiente mijloace de înregistrare audio/video la nivelul organelor de 
urmărire penală), dar și reticenaț victimelor cu privire la eficiența reală a măsurilor de 
protecție care s-ar putea dispune. 
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Protecția victimelor – persoane vătămate, în cursul urmăririi penale și al judecății 

 Din informatiile transmise de către tribunale, parchete și din analiza prevederilor 
legislației naționale, rezultă faptul că înregistrarea, evidența și păstrarea documentelor ce nu 
sunt destinate publicității se realizează in conditiile prevăzute de lege. În conformitate cu 
prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al Instantelor Judecatoresti (ROIIJ) aprobat 
prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, actele medicale și medico-
legale, probele obținute ca urmare a unor metode de supraveghere tehnică, transcrierile 
convorbirilor de orice fel, fotografiile și problele care conțin imagini administrate în cauzele 
penale, precum și fotografiile și probele administrate în cauzele civile, dacă vizează viața 
privată, se țin în volume separate. Pe coperta volumului se mentionează “date confidențiale”. 
Aceste volume sunt supuse regimului de studiere și fotocopiere prevazute de art.93 alin.(10) 
si(13) din ROIIJ, care se aplică în mod corespunzător. Prin bifarea clauzei “dosar confidențial” 
la momentul înregistrării dosarului se împiedică afișarea pe portalul instanțelor de judecată a 
datelor privind victima.  

Toate actele de urmărire penală și procedurile în fața instanței de judecată sunt 
realizate cu respectarea dispozitiilor legii nr 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în 
scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al 
executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie 
a acestor date, și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice  în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege referitoare la statutul de 
martor amenințat sau vulnerabil ori pentru protecția vieții private sau a demnitătii, organul 
de urmărire penală poate dispune, față de persoana vătămată ori față de partea civilă, măsuri 
de protecție care sunt prevăzute în codul de procedură penală. Sunt prezumate vulnerabile 
victimele copii, victimele care sunt în relație de dependență față de autorul infracțiunii, 
victimele terorismului, ale criminalitătii organizate, ale traficului de persoane, ale violenței în 
cadrul relațiilor apropriate, ale violenței sexuale sau ale exploatării, victimele infractiunilor 
săvârțite din ură, victimele afectate de o infracțiune din cauza prejudecătilor sau din motive 
de discriminare care ar putea avea legătură în special cu caracteristicile lor personale, victime 
cu dizabilități, precum și victimele care au suferit un prejudiciu considerabil ca urmare a 
gravitătii infracțiunii. Tipurile de măsuri de protecție care se pot dispune pentru persoanele 
vătămate în cursul urmăririi penale, în cursul judecății, sunt stipulate în sectiunea a 5-a 
“protecția martorilor” capitolul II audierea persoanelor, titlul IV probele, mijloacele de probă 
si procedeele probatorii, din codul de procedură penală. Cu titlu exemplificativ, putem 
menționa: supravegherea și paza locuintei sau asigurarea unei locuinte temporare; însoțirea 
persoanei sau a membrilor de familie în cursul deplasărilor, protecția datelor de identitate și 
acordarea unui pseudonim, audierea fără a fi prezent prin intermediul mijloacelor audio-
video cu vocea și imaginea distorsionate atunci când celalte măsuri nu sunt suficiente.  
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FORMAREA PROFESIONALĂ 

În actul de justiție, mai ales acolo unde infracțiunea surprinde vulnerabilitatea 

victimei, este important a fi avut in vedere nu doar impactul direct al infracțiunii, dar și 

consecințele acesteia, dincolo de leziunea fizică. De aceea, evaluarea comprehensivă, 

psihiatrică și psihologică, a victimei, trebuie să devină practică de rutină în toate spețele, și cu 

atât mai mult cele ce includ vulnerabilitate. Evitarea re-traumatizării, comunicarea empatică 

cu victima sunt aspecte deosebit de importante care trebuie avute în vedere de către sistemul 

de justiție și de către profesioniștii care își desfășoară activitatea în cadrul acestuia. Formarea 

profesională continuă a judecătorilor, procurorilor, avocaților, dar și a personalului auxiliar de 

specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, este indicat să se axeze anual inclusiv 

pe teme care abordează aspecte privind comunicarea empatică, evitarea re-tramatizării în 

decursul etapelor procesului penal. Din informațiile transmise Asociatiei Pro Refugiu de către 

22 de tribunale și parchete de pe lângă tribunale, rezultă un total de 3 procurori care au 

participat, în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, la seminarii, conferințe, training-uri 

care au avut ca tematică comunicarea empatică cu victima, evitarea re-traumatizării, 

protecția juridică a drepturilor copilului. Din datele transmise de către Institutul Național al 

Magistraturii (INM) rezultă faptul că instituția derulează în perioada 2019-2021 proiectul 

„Justiția 2020:profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+118978. În 

cadrul acestui proiect s-au identificat ca domenii de formare, atât în documentele strategice, 

cât și de către sistemul judiciar, între altele, și domeniile combaterii violenței în familie și 

tehnici de audiere în procesul penal. Pe parcursul acestor seminarii vor fi abordate: 

conștientizarea fenomenului de violență domestică, ordinul de protecție provizoriu, 

infracțiuni de violență domestică și alte infracțiuni asupra membrilor familiei, administrarea 

probatoriului în cauzele penale, măsuri preventive, individualizarea pedepselor, ordinele de 

protecție cu elemente de extraneitate, particularități ale audierii persoanei vulnerabile, 

repere psihologice în dezvoltarea persoanelor vulnerabile (copil și adult), dispoziții legale 

speciale privind audierea minorului și a persoanelor cu dizabilități psihice. Pentru primul 

domeniu s-a prevăzut organizarea a 10 seminarii cu durată de 2 zile, destinate participării unui 

număr de 20 de judecători și procurori cu competențe în soluționarea, respectiv 

instrumentarea cauzelor privind violența domestică. În perioada 19-20 septembrie 2019 s-a 

desfasurat la sediul INM, seminarul cu tema combaterea violenței în familie, seminar care a 

reunit 9 judecători, 9 procurori, 1 invitat al unei organizații non-guvernamentale, 2 comisari-

șefi de la Inspectoratul General al Poliției și 2 reprezentanți ai instituției Avocatului Poporului. 

Un alt seminar în acest domeniu s-a desfășurat în data de 15 noiembrie 2019, în cadrul 

formării descentralizate, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești la care au 

participat 27 de procurori. Pentru domeniul tehnici de audiere în procesul penal, s-a prevăzut 

organizarea a 12 seminarii cu durată de 2 zile, destinate participării unui număr de 20 de 

judecători și procurori cu competențe în soluționarea, respectiv instrumentarea cauzelor 

penale. În perioada 24-25 octombrie 2019 a fost organizat la București, seminarul cu tema 

tehnici de audiere în procesul penal, la care au participat 3 judecători și 19 procurori. Un alt 

seminar s-a desfășurat în perioada 9-10 octombrie 2019 cu participarea a 16 procurori. 
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CONCLUZII FINALE 

Din punct de vedere legislativ, există garanții pentru protecția drepturilor victimelor. 
Accesul efectiv al victimelor la justiție depinde în mare parte de disponibilitatea serviciilor 
specifice de sprijinire a victimelor. În practică este necesar ca România să dezvolte servicii 
naționale de asistență generică pentru victimele infracțiunilor, numărându-se printre puținele 
state membre ale Uniunii Europene care au doar servicii specializate și numai pentru anumite 
categorii de victime, în special copii victime, victime ale violenței în familie și victime ale 
traficului de persoane. Serviciile de asistență specializate trebuie extinse și diversificate, iar 
stabilitatea financiară a acestora ar trebui asigurată de către stat. În ceea ce privește 
direcționarea victimelor, este necesară identificarea, evaluarea, centralizarea și actualizarea 
în permanență a informațiilor referitoare la serviciile de sprijin existente între toate instituțiile 
implicate, pentru a facilita îndrumarea victimelor, dar și pentru a informa populația generală 
despre existența și accesibilitatea serviciilor de asistență. Totodată, este necesară crearea de 
proceduri și linii directive de direcționare pentru a asigura o colaborare sporită între Poliție, 
Parchet, instanțe, servicii sociale și ONG-uri care oferă servicii de asistență victimelor. 
Procedurile și liniile directoare mai clare ar contribui, de asemenea, la direcționarea rapidă a 
victimelor. Toate victimele infracțiunilor ar trebui să beneficieze de o evaluare individuală 
pentru a se stabili: riscurile la care victima sau familia sa pot fi expuse, riscul de intimidare și 
represalii, serviciile de asistență corespunzătoare pentru situația victimei, precum și măsurile 
de protecție necesare. Având în vedere faptul că primul contact al victimelor cu specialiștii/ 
autoritățile este de obicei cu Poliția, aceștia ar trebui să efectueze o evaluare inițială a nevoilor 
individuale, de preferință cu ajutorul reprezentanților serviciilor sociale sau organizațiilor de 
sprijinire a victimelor. Toate autoritățile judiciare ar trebui să efectueze o evaluare a nevoilor 
individuale pentru toate victimele infracțiunilor sau cel puțin să asigure că această evaluare 
este efectuată de autoritățile competente. 

  Asistența și reprezentarea juridică se află în mod traditional în centrul accesului la justiție. În 
lipsa acesteia, există riscul de a nu avea egalitate între părți, de a avea anumite drepturi 
neprotejate sau neexercitate corespunzător. Accesul la informație cu privire la procedura de 
solicitare și obținere a asistenței juridice gratuite ar trebui îmbunătățit. Faptul că există un 
număr redus de victime care au formulat cereri pentru acordarea asistenței juridice gratuite 
nu înseamnă faptul că într-o proportie covârșitoare victimele nu au nevoie de acest tip de 
asistență și că majoritatea își pot permite financiar să contracteze serviciile juridice ale unui 
avocat. Lipsa de încredere a victimelor în eficacitarea anumitor măsuri de protecție poate fi 
un obstacol foarte mare care poate submina șansele de soluționare a unui litigiu în cadrul 
legii. O comunicare cât mai empatică cu victima, o bună cunoaștere a metodelor și tehnicilor 
de evitare a re-traumatizării pot contribui și la îmbunătătirea nivelului de încredere al 
victimelor în justiție, în eficacitatea măsurilor pentru protecția drepturilor acestora. Prin 
urmare introducerea unui sistem eficace de formare a practicienilor, inclusiv prin abordarea 
acestor teme, reprezintă un obiectiv pe termen lung, iar instituțiile abilitate în formarea 
profesională inițială și continuă a avocaților și magistraților trebuie să își mărească 
capacitatea de formare și să sensibilizeze practicienii din domeniul justiției penale cu privire 
la nevoile grupurilor specifice de victime. Toți profesioniștii care intră în contact cu victimele 
infracțiunilor, în special ofițerii de poliție, procurorii, judecătorii și avocați trebui să 
beneficieze de o formare adecvată. Formarea ar trebui să includă informații despre 
următoarele aspecte: obligațiile legale ale autorităților cu privire la informarea victimelor 
despre drepturile lor, la evaluarea nevoilor și la direcționarea acestora; serviciile de asistență 
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existente și îndrumarea victimelor spre serviciile corespunzătoare; efectuarea evaluării 
individuale a nevoilor; furnizarea de informații victimelor în timp util și în mod adecvat; 
modalități de evitare a victimizării secundare și repetate; și aspectele transdisciplinare care 
vizează creșterea nivelului de înțelegere a profesioniștilor în ceea ce privește vulnerabilitatea 
victimelor infracțiunilor. Acestea din urmă pot include elemente de psihologie, drepturile 
omului și legislația privind nediscriminarea, care ar putea oferi profesioniștilor o mai bună 
înțelegere a barierelor cu care se confruntă grupurile vulnerabile în accesarea justiției. 

 

Anexă 

Pentru realizarea acestui raport s-au obținut informații din partea următoarelor instituții 

 Consiliul Superior al Magistraturii 
 Institutul Național al Magistraturii 
 Tribunalul Mureș 
 Tribunalul Brăila 
 Tribunalul Harghita 
 Tribunalul Covasna 
 Tribunalul Bihor 
 Tribunalul Bacău 
 Tribunalul Bistrita-Năsăud 
 Tribunalul Brașov 
 Tribunalul Buzău 
 Tribunalul Argeș 
 Tribunalul Arad 
 Tribunalul Galați 
 Tribunalul Prahova 
 Tribunalul Vaslui 
 Tribunalul Vrancea 
 Judecătoria Buzău 
 Parchetul Arad 
 Parchetul Bacău 
 Parchetul Bistrița-Nasăud 
 Parchetul Buzău 
 Parchetul Galati 
 Parchetul Vrancea 
 Parchetul Brașov 
 Parchetul Harghita 


