
 

 

 

 

 

 

 

Formular de raportare a incidentelor de EAS  

 

 

Toate formele de exploatare și abuz sexual (EAS) reprezintă o încălcare a drepturilor omului și un abuz al 

poziției de putere în raport cu o populație vulnerabilă. În anumite situații,  exploatare și abuz sexual (EAS) 

pot reprezenta forme de violență bazate pe gen și forme de violență asupra copiilor. Colegiul Naţional al 

Asistenţilor Sociali și-a luat angajamentul să protejeze aceste drepturi atât în interiorul organizației cât și 

în relație cu beneficiari și comunitățile în care lucrează. 

 

 Exploatare sexuală” reprezintă orice abuz efectiv sau tentativă de abuz de poziție de 

vulnerabilitate, de diferență de putere sau de încredere, în scopuri sexuale, care include, dar nu se 

limitează la profit pecuniar, social sau politic de pe urma exploatării sexuale a altei persoane. 

 „Abuz sexual” reprezintă o intruziune reală sau o amenințare de intruziune fizică de natură 

sexuală, prin forță sau în condiții inegale și coercitive. 

 

Dacă ai fost martor/ă sau dacă ai trecut printr-o situație de abuz și exploatare sexuală te încurajăm să 

completezi acest formular cu cât mai multe detalii. Aceste informații pot fi utile pe parcursul unei 

proceduri de investigare a situației descrise. Orice informație pe care o vei împărtăși, rămâne confidențială 

și nu va fi transmisă nici unei alte instituții sau persoane fără acordul tău.În situația în care nu dorești să ne 

lași datele tale de contact, ne poți indica modalitatea preferată de tine pentru a putea rămâne în contact.  

 

X   Doresc să rămân anonim/anonimă.                  Motivul............................. 

1. Nume/prenume (optional)..................  

2. Gen (M, F, Altul) 

3.Varsta    X sub 18 ani     X 18-25 ani   X 26-40 ani    X41-65 ani      X 65+  

4. Telefon (optional) .....................  

5.  Email (optional).............................. 

 

 

6. Sunteți:  X Martor al EAS                   X Victimă a EAS 

7. Mai/Există martori ai incidentului?   X Da    X Nu    XNu știu    X Detalii............. 

 

8. Coordonate (unde/când s-a petrecut incidentul) 

9. Localitate .................. 

10. Locație:  X Birou   X strada   Xevenimente ale organizatiei  X spatiul privat  X altele........ 

11. Data......................    

12. Incidentul:    X s-a întâmplat trecut    X continuă și în prezent  

 

 



 

13. Relația cu organizația către care se raportează incidentul:  

X Angajat      Xsubcontractant   Xbeneficiar/Client    X Fost angajat/subcontractant/beneficiar 

X Alta....... 

 

14.Tipul incidentului  

X Raport sexuale cu persoane sub 18 ani  X Raporturi sexuale cu lucrătoare/lucrători sexuali          X 

Hartuire sexuală  X Alte forme de abuz de natură sexuală asupra copiilor ( sub 18 ani)  

X Căsătorii timpuri     X Altele.................. 

 

15.(Doar pt martori):Descrieți contextul în care ați luat cunoștiință despre acest incident?  

................................................................................... 

 

16.Ați mai raportat incidentul către alte entități?  

X Da    X NU    X Detallii (unde, cand, ce s-a intamplat)...................... 

 

17.Detalii incident  

Vă rugăm să ne oferiți cât mai multe detalii despre incident (cum ați aflat, ce s-a întâmplat, cine este 

implicat, dacă victima a cerut sprijinul pentru raportare/asistență, etc). În funcție de preferințe, puteți 

folosi pseudonime în locul numelor.  

......................................................................... 

 

18.Detalii agresor 

Vă rugăm să ne oferiți mai multe informații despre persoana care a comis/comite acest abuz, inclusiv prin 

prezentarea a cât mai multor informații referitoare la: nume/prenume, poziție, antecedente etc.  

................................................................. 

 

19.Considerați că victimei îi este (în orice fel) frică de agresor?  

X Da   X Nu     X Nu știu 

 

20. Care este sprijinul de care aveți nevoie în acest moment:  

X sprijin pentru investigarea abuzului  

X informare cu privire la drepturi si riscuri  

X informare cu privire la mecanismele instituționale pentru raportare 

X  informații privind asistența juridică, socială, medicală sau psihologică specializată    

Detalii................. 

 

21.Sunteți de acord cu raportarea cazului către instituții responsabile pentru oferirea de sprijin și asistență?  

 X Doar către ONG-uri specializate 

X Către DGASPC  

X Către alte instituții de profil ...................... 

X Către orice entitate.  

X Nu  

 

22.Dețineți orice fel de dovezi (audio,video, text etc.) în sprijinul acestor acuzații?  

 X Da    X Nu      Xdetalii (se vor menționa orice materiale depuse sau motivul pentru care acestea nu pot 

fi depuse)............... 

 



 

23.Sunteți de acord cu folosirea datelor personale și a informațiilor furnizate în vederea oferirii sprijinului 

solicitat?  

X Da    X Nu    Xparțial ..................................... 

 

24.Care este metoda prin care doriți să păstrăm legătura  

X Telefon / Email al persoanei care raportează......................... 

X Prin apelarea hotline-ului 

X Alte metode......................... 

 

25. Alte informații  

....................................................................................... 

 

 

În cazul în care că simțiți în pericol, puteți suna la 112 pentru a fi pus în contact cu cea mai apropiată 

secție de poliție sau cu altă instituție responsabilă cu gestionarea acestor cazuri.  

În funcție de situație, puteți îndruma persoana pentru a apela și unul dintre numerele de mai jos:  

 0800 500 333 HELPLINE (apelabil gratuit): cu număr unic la nivel național destinat victimelor 

violenței domestice, pus la dispoziție de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei 

și Bărbați (ANES) pentru a semnala situații de violență domestică, trafic de persoane, discriminare 

de gen sau dicriminare multiplă.  

 

 116.111 Asociația Telefonul Copilului (Număr unic european apelabil gratuit): oferă 

îndrumare către instituțiile abilitate și monitorizează respectarea drepturilor copilului în urma 

cazurilor înregistrate cu privire la problemele întâmpinate de copii 

 

 Telefonul Copilului și Telefonul Adultului (numere diferite pentru fiecare sector/județ în parte), 

puse la dispoziție de către DGASPC pentru semnalarea unor urgențe referitoare la copii sau adulți 

abuzați, expoloatați etc. Cazurile pot fi soluţionate prin luarea unei măsuri de urgenţă, în funcţie 

de gravitatea situaţiei sesizate sau prin consiliere psihologică, juridică şi prin direcţionarea 

victimelor către alte servicii specializate din cadrul instituției sau a altor instituții.  

 

 0800 800 678 HELPLINE (apelabil gratuit): cu număr unic la nivel national destinat obținerii 

de informaţii şi sfaturi în vederea evitării unei situaţii de trafic de personae, pus la dispoziție de 

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP).  

 

 


