
                           

 

 

 

 

 

 

 

Nr.       741/20.02.2019 

RAPORT DE ACTIVITATE al serviciului social 

Centrul “RESTORE” 

Centrul de integrare/reintegrare sociala pentru victimele traficului de persoane 

Perioada evaluata: ianuarie 2018- decembrie 2018 

I. DATE CU PRIVIRE LA BENEFICIARI 

- Tipul beneficiarilor : victime prezumate sau dovedite ale traficului de persoane, familiile acestora sau 

dependentii precum si persoane aflate in risc major de a deveni victime ale traficului de persoane. 
Tipuri de exploatare avute in vedere: se au in vedere toate formele de exploatare in vederea traficului:  

sexuala, munca, constrangere la comiterea de infractiuni (cersetorie, furt); trafic de organe, pornografie 

infantila, pornografie online etc.   

 

- Femei si barbati; copii, adulți și adolescenți 

- Mediul de exploatare - intern si/sau extern 

 

-Nr. persoane referite in ianuarie 2018 – decembrie 2018:  22 din care 11 femei si 3 fete - 6 barbati si 2 

baieti  

-exploatare sexuala ( obligarea la practicarea prostitutiei)/pornografie infantila -11 

-Exploatare prin cersetorie - 4 

-exploatare prin obligarea la munca fortata - 3 

-mai multe forme de exploatare -  3 

-tentativa - 1 

-Numar de persoane referite anterior 2018 si aflate inca in asistenta – 41 

-Nr. de persoane asistate de la infiintare pana in decembrie 2018 - 190 

 

II. TIPURI DE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE/ INTERVENȚII OFERITE 

Serviciile si interventiile oferite au inclus si serviciile oferite copiilor minori ai acestora, familiei de baza 

sau familiei de origine – putem vorbi astfel despre servicii de consiliere pentru sot, familie, copii, 

reintegrare profesionala pentru sot sau alti membri ai familiei, sprijin material pentru intreaga familie, 

etc.  

Date statistice pentru perioada ianuarie –decembrie 2018 

-2 cetateni Romani relocate si repatriati voluntar in conditii de siguranta din Suedia – persoane 

vulnerabile social, oameni ai strazii exploatati prin cersetorie. Acestia provin din sudul Romaniei (Gorj) 



                           

 

2 

-2 cetateni romani repatriati in conditii de siguranta din Cipru – barbati proveniti din centrul de 

plasament exploatati prin munca 

-1 femeie, mama a 2 copii scoasa in siguranta din situatia de trafic si relocata in program de protectie 

-1 condamnare de 2,5 ani cu suspendare si obligarea la plata unei daune de 10.000 lei 

- 3 condamnari intr-un proces de exploatare prin obligarea la practicarea prostitutiei – 11 ani, 9 ani sotia 

traficantului si 8 ani fiul lor, toti trei implicati in exploatare 

- 22000 euro daune pentru o victima exploatata sexual in tara si strainatate timp de 11 ani 

-8 persoane au primit asistenta legala in faza initiala in cadrul procedurilor legale 

-10 cazuri asistate de avocat in instanta 

-1 caz pentru care s-a schimbat incadrarea juridica in instanta a infractiunii din proxenetism in trafic de 

persoane. 

-2 dosare depuse pentru solicitare de daune morale si materiale de la statul francez pentru 13000 euro 

fiecare pentru 2 persoane exploatate prin obligarea la practicarea prostitutii in Franta, sechestrate si  

-3 dosare de inregistrare nume la copii de 2 ani si 6 luni in vederea obtinerii certificatelor de nastere 

-2 persoane sprijinite pentru obtinerea documentelor de identitate 

-2 persoane a obtinut drepturile aferente de persoana cu dizabilitati 

-41 de persoane au beneficiat de informare si consiliere socială cu privire la drepturi si facilitati precum 

si indrumare in vederea solutionarii problemelor sociale 

- 34 de persoane au beneficiat de consiliere psihologica si psihoterapie 

-5 evaluari psihologice pentru instanta 

- 3 persoane – asistenta pentru locuire, cazare in apartamente protejate 

-2 persoane asistenta de cazare in criza – in locatii protejate 

-2 grupuri de suport organizate cu beneficiari directi 

-35 persoane beneficiaza de facilitarea accesului la servicii de specialitate prin acoperirea costurilor de 

transport 

-35 persoane au beneficiat de sprijin material constand in imbracaminte, incaltaminte, produse pentru 

casa si produse de igiena 

- 20 de copii au beneficiat indirect de sprijin material si financiar, produse de igiena, rechizite 

- 1 copil inscris la gradinita 
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-2 persoane – sprijin financiar pentru plata chiriei in sistem independent 

-8 persoane – facilitarea accesului la asistenta medicala generala si de specialitate 

-5 persoane facilitarea la servicii specializate de asistenta stomatologica 

-1 minora de 14 ani reintegrata scolar in clasa a 5-a 

-30 persoane beneficiare de programe de dezvoltare de abilitati 

-3 persoane inscrise la cursuri de calificare profesionala 

 

Sesiuni de instruire si formare profesionala 

- 1 Contract de formare profesionala pentru lucratori din domeniul prevenirii combaterii 

si asistentei victimelor traficului – castigat in urma licitatiei lansate de Agentia 

Nationala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) 

- 1 curricula de curs dezvoltata in cadrul proiectului “Traficul de persoane, o abordare 

centrata pe victime” 

- -5 sesiuni de instruire cu lucratori din domeniul prevenirii combaterii si asistentei 

victimelor traficului pe tema Mecanismului National de identificare si referire ( 120 de 

participant – BCCO, DIICOT, DGASPC, IPJ, ISJ, ONG, AJOFM, ITM, ) 

 

Campanii de informare si prevenire 

- 5 campanii de prevenire astfel: 

-1 intalnire cu autoritati locale, judetene si delegatie a Ambasadei Frantei –abordand cazurile 

cetatenilor din Bihor exploatati in platz-urile din Franta (23 participanti) 

-sesiuni de instruire in scoli si licee – 190 de elevi 

-1 sesiune de formare pentru cadrele medicale din scolile si liceele din Oradea impreuna cu 

DASO – 46 persoane 

-2 sesiuni de formare pe trauma si adictie pentru asistenti sociali si lucratori din domeniul 

protectiei copilului – 86 persoane participante 

-participarea la Conferinta cadrelor medicale, organizat de Colegiul Medicilor Bihor – cu 

sustinerea unei prezentari – aprox. 120 participanti 

Retele: 

-Crearea Grupului interinstitutional de lucru la nivelul judetului Bihor, sub coordonarea Prefecturii Bihor -  

-1 intalnire a Grupului interinstitutional Bihor -  35 participanti 

 
 Intocmit de,      
Sef serviciu 

 


