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NRM sau «Mecanismul Național de Sesizare (MNS)»(din limba engleză -‘National 

Referral Mechanism’) reprezintă un cadru pentru identificarea victimelor 
traficului de persoane și a Sclaviei Moderne. 

 

Prin intermediul acestui proces ar trebui să fie garantat faptul că victimele 
beneficiază de sprijin și că experiențele lor sunt recunoscute. 

1. 

Copilul respectiv a fost recrutat (de 
exemplu, prin intermediul unor 
promisiuni de bani, cadouri, statut social 
și/sau inducând în acesta sentimentul 
de apartenență și de identitate – numim 
acest lucru «pregătire» (‘grooming’) 

 
SAU 

 
copilul respectiv a fost transportat de la 
A la B (această deplasare ar putea avea 
loc pe distanțe lungi sau pe distanțe 
scurte, inclusiv în același sat, oraș sau 
metropolă) 

 
SAU 

 
copilul respectiv a fost adăpostit 
(harboured). Adăpostirea (harbouring) 
înseamnă reținerea și ascunderea unei 
persoane, de exemplu la o fermă pentru 
muncă manuală, sau într-o casă care a 
fost preluată spre a fi folosită ca bază 
pentru afacerile cu droguri (denumită 

adesea «casă capcană » (‘trap house’). 

2. 

Acest lucru a fost făcut în scopul 
exploatării. 

 
Adică, spre exemplu, un tânăr este trimis 
într-un tren dintr-un loc într-altul pentru a 
transporta și livra droguri. Numim acest 
lucru exploatare infracțională. 

 
Un alt exemplu ar putea fi acela al 
situației în care contul bancar al unui 
tânăr este folosit pentru a păstra bani 
care au fost câștigați în mod ilegal. 
Numim acest lucru exploatare 
infracțională. 

 
Un exemplu de exploatare prin muncă 
poate fi acela când un tânăr este pus să 
«muncească» fă a fi plătit. 

 
Sau un tânăr este exploatat sexual 
dacă a fost forțat să întrețină relații 
sexuale cu una sau mai multe persoane. 

 
 

Ce este NRM (Mecanismul Național de Sesizare – MNS)? 
 

 
Ce este traficul de persoane? 

 
Un copil ar trebui să fie recunoscut ca fiind o victimă a traficului dacă următoarele două 
evenimente au avut loc: 
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Pot fi trimise informații suplimentare la Ministerul de Interne (Home Office) până când acesta ia decizia 
finală bazată pe Dovezi Concludente. Orice informație nouă care este relevantă îi va ajuta în luarea 
deciziei. În timp ce, pe de o parte, părinții nu pot face o sesizare la NRM, totuși aceștia pot trimite informații 
noi după sesizare. Noi am dori și vă încurajăm în acest sens ca acest lucru să fie făcut în parteneriat 
cu persoana sau organizația care a făcut inițial sesizarea , dacă acest lucru este posibil. Informațiile noi 
trebuie să fie trimise la nationalreferralmechanism@homeoffice.gov.uk 

 

La fel ca în cazul tuturor tipurilor de exploatare a copiilor, traficul de persoane și Sclavia 

Modernă implică un dezechilibru de putere între tânăr și cei care îl controlează (de exemplu, din 

cauza vârstei sau a statutului). 

 
Dacă un copil este tratat ca și când ar fi «deținut» (ca o proprietate) de cineva sau dacă este pus să 

muncească undeva și nu poate pleca atunci acest lucru se numește Sclavie Modernă. 

 
Este important de reținut faptul că orice copil din orice mediu poate fi pregătit spre a fi atras în 
scopul exploatării. Nu este nicio rușine în ceea ce privește acest aspect, cu toate acestea, este 
important să identificați semnele și să raportați situația pentru a vă asigura că respectivul copil 
primește sprijinul potrivit. NRM nu este o alternativă în ceea ce privește procedurile normale de 
protecție, ci procesul NRM ar trebui mai degrabă să le completeze pe acestea. Prin urmare, 
raportarea motivelor de îngrijorare poliției și serviciilor locale este încă un element crucial. 

 
Procesul de sesizare a NRM  

 
Părinții nu pot face ei înșiși sesizări către NRM, dar anumite organizații cum ar fi poliția și serviciile de 

asistență socială au datoria de a face o sesizare la Ministerul de Interne (Home Office) dacă 

suspectează că o anumită persoană ar putea fi victima traficului de persoane. Profesioniștii care au 

datoria de a face o sesizare sunt numiți primii respondenți. 

 

 Dacă sunt prezente semne de trafic (cunoscute și sub denumirea de indicatori), acest lucru 

ar trebui să fie suficient pentru ca un prin respondent să facă o sesizare la Ministerul de 

Interne (Home Office). 

 

 Ministerul de Interne (Home Office) va decide apoi dacă persoana respectivă ar 

trebui să fie recunoscută ca victimă a traficului. 

 

 Anumite organizații de caritate pot de asemenea să facă sesizări la NRM și vă pot oferi 

sfaturi. De exemplu, puteți suna la linia de asistență telefonică NSPCC (Societatea Naţională 

pentru Prevenirea Cruzimii faţă de Copii) sau la  linia de asistență telefonică Modern Slavery 

(Sclavia Modernă) pentru asistență. 

 

Ce înseamnă decizia NRM? 
 

Procesul de luare a deciziilor are două etape: 
 

1. O decizie bazată pe Dovezi Rezonabile ar trebui să fie luată în termen de cinci zile. Acest lucru 

înseamnă că  ‘Bănuiesc dar nu pot demonstra’  faptul că persoana respectivă este o victimă. 

 

2. După aceea, o decizie finală bazată pe Dovezi Concludente ar trebui să fie luată. Acest lucru 

înseamnă că  ‘‘Este mai mult probabil decât improbabil’ că persoana respectivă este o victimă. 

mailto:nationalreferralmechanism@homeoffice.gov.uk
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/our-services/nspcc-helpline/
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/our-services/nspcc-helpline/
https://www.modernslaveryhelpline.org/
https://www.modernslaveryhelpline.org/
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Dacă o persoană este identificată ca victimă traficului, acest lucru ar trebui să afecteze modul în 

care aceasta este tratată în cazul în care este arestată sau în cazul în care este pusă sub acuzare 

pentru o infracțiune comisă, deoarece tânărul respectiv a fost exploatat. În această situație, 

victimele traficului au de asemenea dreptul de a face uz de o procedură de apărare juridică 

denumită Apărare aferentă Sclaviei Moderne (Modern Slavery Defense) și ar trebui să discute 

despre acest lucru cu avocatul lor. 

 
Dacă un copil primește o decizie pozitivă bazată pe Dovezi Concludente de la Ministerul de Interne 
(Home Office) atunci acestuia ar trebui să i se asigure accesul la asistență, cum ar fi terapie,  
pentru a-l ajuta să se refacă după experiențele trăite. 

Această asistență ar trebui să fie furnizată de serviciile sociale și decizia NRM ar trebui 

să facă parte din procesul acestora de luare a deciziei referitoare la asigurarea protecției. 

Ca părinte, puteți folosi decizia pozitivă pentru a solicita sprijin din partea serviciilor sociale. Copilul 

dumneavoastră poate de asemenea să aibă acces la asistență din partea Serviciului Independent 

de Tutelă pentru Traficul de Copii (Independent Child Trafficking Guardianship Service). 

 

În cazul în care copilul dumneavoastră solicită azil sau protecție în Regatul Unit (UK) atunci decizia NRM 

poate fi relevantă în acest sens. În anumite cazuri, o decizie NRM pozitivă poate determina Ministerul de 

Interne (Home Office) să îi acorde copilului dumneavoastră o autorizație discreționară de a rămâne în Regatul 

Unit (UK). Este important să îl implicați pe consilierul juridic al copilului dumneavoastră care se ocupă de 

problemele de imigrare cât mai curând posibil, în mod ideal înainte ca NRM să fi trimis sesizarea. Atunci, 

aceștia pot oferi consiliere cu privire la NRM și la legătura acesteia cu cererea de protecție a copilului 

dumneavoastră. 

 
În cazul în care nu sunteți mulțumi(ă) de decizia NRM? 

 
Dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți dreptul de a solicita reanalizarea deciziei NRM de către 

Ministerul de Interne (Home Office) dacă nu sunteți mulțumit(ă) de aceasta. De asemenea, aveți dreptul la 

reprezentare legală pentru a contesta decizia și acest lucru ar trebui să fie făcut de un Avocat specializat în 

probleme de Drept Public (asistența juridică poate fi disponibilă pentru aceasta, în funcție de circumstanțele 

dumneavoastră). Puteți găsi un Avocat specializat în probleme de Drept Public aici. 

 

Unde puteți obține ajutor 

 
Pentru a obține ajutor sau pentru a discuta despre orice preocupări pe care le aveți puteți suna la Linia de 
Asistență Telefonică pentru Sclavia Modernă la numărul 0800 012 1700 sau la linia de asistență telefonică 
NSPCC (Societatea Naţională pentru Prevenirea Cruzimii faţă de Copii) la numărul 0808 800 5000. 

 
În cazul în care copilul dumneavoastră nu vrea să discute cu dumneavoastră despre situația sa, sau chiar 
dacă vrea, informați-l că poate suna oricând la Linia de Asistență pentru Copii (Childline) la numărul 0800 
1111 sau poate discuta prin chat cu aceștia online, detaliile în acest sens sunt furnizate aici. În anumite zone 
din regatul Unit (UK) copii pot avea acces la asistență din partea Serviciului Independent de Tutelă pentru 
Traficul de Copii (Independent Child Trafficking Guardianship Service). Pentru a afla dacă și copilul 
dumneavoastră poate beneficia de această asistență puteți suna la linia de asistență telefonică disponibilă 24 
de ore pe zi Barnado  - «Barnardo’s 24 hour support line » - la numărul 0800 043 4303. 

 
Dacă sunteți îngrijorat(ă) că există riscul de vătămare a copilului dumneavoastră, vă rugăm să sunați 
la poliție la numărul 101 sau 999 în caz de urgență și să explicați că sunteți îngrijorat(ă) în legătură cu 
faptul că, copilul dumneavoastră este supus traficului de persoane. 

 
De asemenea, vă recomandăm să sunați la echipa de asistență socială la nivel local  - detaliile în acest 
sens sunt disponibile pe website-ul consiliului local. Puteți găsi consiliul local din locația dumneavoastră 
aici. 

https://www.barnardos.org.uk/what-we-do/protecting-children/trafficked-children
https://chambers.com/guide/uk?publicationTypeId=1&practiceAreaId=429&subsectionTypeId=1&locationId=11805
https://www.childline.org.uk/
https://www.gov.uk/find-local-council

