
 

Pentru a reduce riscul de a deveni victimă a traficului persoane vă facem următoarele 

recomandări: 

 

1. Află-ți drepturile din România și procedura de a te înregistra la autorități la 

dopomoha.ro/uk 

 

2. Asigură-te că, pe teritoriul României, intri în contact în primul rând cu profesioniști, 

pompieri, polițiști, asistenți sociali, psihologi, personal medical, funcționari publici, 

personal din ONG-uri specializate. Respectați întotdeauna, în primul rând, recomandările 

făcute de aceștia.  

 

3. Asigură-te că știi adresa la care urmează să fii cazat. Transmite detaliile către cineva de 

încredere și autorităților române pentru a fi luat în evidență. Dacă ești cazat în alte spații 

decât cele puse la dispoziție de către autorități și organizații neguvernamentale, anunță-le 

pe acestea despre locația ta. Alternativ, persoanele care te găzduiesc pot face acest lucru, 

însă nu accepta ca prezența ta să fie anunțată fără să fii de față. 

 

4. Asigură-te că ai destule informații despre persoana cu care vei călători și despre rută. 

Împărtășește aceste informații cu cineva în care ai încredere. 

 

5. Ai dreptul de a refuza sprijinul din partea cetățenilor sau organizațiilor, dacă ai orice fel 

de suspiciuni și opțiunea de a te adresa direct autorităților. 

 

6. Nimeni nu are voie să îți oprească documentele de identitate, în afară de autorități. Chiar 

dacă aceasta vi le cere, pentru o perioadă scurtă de timp, în scopul de a vă ajuta cu 

șederea în România sau transportul în străinătate, refuză și raportează acest lucru.  

 

7. Nimeni nu are voie să îți ceară servicii sexuale împotriva voinței tale sau să te forțeze să 

muncești sau să cerșești în schimbul ajutorului pe care ți-l oferă. Aceasta este o 

infracțiune - trafic de persoane! 

 

8. Apelează 112 (sau 119, numărul unic pentru cazurile de abuz împotriva copiilor) dacă 

realizezi că ești în pericol iminent! 

 

9. Stabilește o parolă de siguranță un cuvânt secret care poate fi inserat într-un mesaj sau 

apel, pentru a anunța discret că te afli în pericol. Împărtășește această parolă cu cineva de 

încredere care ar putea alerta autoritățile sau specialiștii care operează Crisis Textline-ul 

eLiberare.  

 

10. Nu preda nimănui telefonul tău mobil și asigură-te că acesta este încărcat în permanență. 



 

 

Numerele de telefon la care refugiații ucraineni pot cere ajutor în cazul unei situații de 

urgență/ trafic de persoane: 

Număr unic de urgență: 112 

Număr de urgență pentru probleme legate de copii: 119 

Poliția de frontieră:  +40 219590 

Inspectoratul General pentru Imigrări: +40 214107513 

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane: 0800 800 678 (RO și EN) 

IOM România: +40212103050 

LOGS - informații despre procedurile de azil în limba ucraineană sunați la +40765861888 

eLiberare Crisis Textline - : +400757749845 (RO și EN) 


