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Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie Sociala 
si Studii  

 
 

Crearea unei politici si dezvoltarea unei metodologii de 
reintegrare a copiilor neinsotiti repatriati din statele membre 

EU 
 
 

 
Perioada: Aprilie – octombrie 2005 
 
 
Obiectivele proiectului 
 

• Realizarea unei cercetari pe tema minorilor neinsotiti care sunt repatriati din diferite state si 
procesul reinsertiei sociale a acestor copii de catre statul roman 

• Identificarea, in cadrul unei dezbateri publice, a politicilor care combat fenomenul traficului 
de copii 

 
 
Grupul tinta  
 
Grupul tinta al proiectului il constituie in primul rand copiii neinsotiti, printre care si romi, repatriati 
din diferite state ale Europei  
 
Grupul beneficiar 
 
Grupul beneficiar al proiectului il constituie pe de o parte copiii neinsotiti, printre care si romi, 
repatriati din diferite state ale Europei, iar pe de alta parte familiile, sau reprezentantii legali ai 
copiilor repatriati, precum si institutiile statului roman. 
 
Descrierea activitatilor  
 

1. Realizarea unei cercetari pe tema minorilor neinsotiti care sunt repatriati din diferite state 
si procesul reinsertiei sociale a acestor copii de catre statul roman. 

 
Cercetarea pe tema minorilor neinsotiti, repatriati din diferite state ale Europei se va realiza pe trei 
componente principale : 

• o componenta care vizeaza interventia institutiilor statului roman si a masurilor de protectie 
intreprinse de acesta in ceea ce priveste minorul neinsotit repatriat.  
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• o componenta care vizeaza o analiza privind cadrul juridic intern si international existent cu 
privire la minorii neinsotiti, repatrierea si protectia acestora, precum si cu privire la traficul 
cu fiinte umane si protectia victimelor traficului; 

• o componenta care vizeaza elaborarea unui set de recomandari adresate institutiilor 
statului si organizatiilor neguvernamentale cu privire la perfectionarea cadrului legislativ 
existent, in ceea ce priveste minorii neinsotiti, victimele traficului de fiinte umane, programe 
privind reinsertia sociala a acestora etc.  

 
 
 
 

2. Identificarea, in cadrul unei dezbateri publice, a politicilor care combat fenomenul 
traficului de copii 

 
In cadrul proiectului va fi organizata o dezbatere publica cu participarea reprezentantilor 
ministerelor implicate in procesul de repatriere a minorilor neinsotiti, cu participarea 
reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale, ai misiunilor diplomatice ai ambasadelor 
acreditate la Bucuresti, in special ambasadele tarilor din care au fost repatriati minorii neinsotiti. 
 
 


