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1. Introducere 

1.1 Restabilirea Legăturilor Familiale 
 
Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie (Mișcarea) a fost înființată în 1859, în urmă cu mai 
bine de 150 de ani. De când s-a înființat pentru prima dată Mișcarea, ajutarea oamenilor care au fost separați de 
cei dragi sau care nu au primit nicio veste de la ei a fost una dintre activitățile principale ale Mișcării și este astăzi 
un serviciu obligatoriu pentru toate Societățile Naționale. Acest serviciu este numit Restabilirea Legăturilor 
Familiale (RLF). 
 
În cadrul Mișcării, aceste activități sunt desfășurate de către Rețeaua de Legături Familiale. Rețeaua de Legături 
Familiale este alcătuită din toate serviciile de Restabilire a Legăturilor Familiale ale Societăților Naționale din 
diferite țări și Agenția Centrală de Căutări a CICR - Comitetul Internațional al Crucii Roșii (Geneva, Elveția). 
Agenția Centrală de Căutări sprijină și coordonează activitatea Rețelei de Legături Familiale.  
 
Rețeaua de Legături Familiale poate ajuta familiile care sunt separate la nivel internațional de război, dezastru, 
migrație și alte situații de urgență umanitare, prin: 
 
> Localizarea membrilor dispăruți ai familiei 
> Restabilirea comunicațiilor familiale 
> Furnizarea documentației de internare din timpul războiului și/sau documentației privind soarta membrilor 
dispăruți din familie  
 
Rețeaua funcționează ca o rețea globală ce aplică aceleași principii și metode de lucru în fiecare țară și 
cooperează la nivel transfrontalier. Acest lucru permite Rețelei să ajute familiile separate din întreaga lume într-un 
mod neegalat de către nicio altă organizație umanitară. 
 

1.2 Serviciul de Căutări Persoane al Crucii Roșii Române 
 
Crucea Roșie Română, ca membru al Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, oferă aceste 
servicii pentru familiile separate din cauza conflictului armat, dezastrului, migrației sau din alte cauze care 
necesită un răspuns umanitar. 
 
Chiar dacă Crucea Roșie Română oferise deja servicii de Restabilire a Legăturilor Familiale (RLF) prizonierilor de 
război în timpul Războaielor Mondiale, abia între 1961 și 1962 a fost înființat în mod oficial un departament de 
căutări persoane. În primele două decenii, activitățile sale principale au fost legate de cererile de căutări 
Morminte/ Crematorii din perioada Războaielor Mondiale. 
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Însă, din anii 1990, serviciul s-a extins și astăzi cuprinde următoarele servicii RLF, și anume: 
 
 
Serviciile de Restabilire a Legăturilor 
Familiale 

Descriere 

Căutare persoane > Căutarea este un mijloc de a localiza membrii familiei 
separate pe plan internațional ca urmare a războiului, 
dezastrelor naturale sau migrației. 
Este folosită atunci când solicitantul nu cunoaște 
locația sau nu mai poate contacta persoana căutată.  
> Căutarea poate include și cereri legate de Sănătate și 
Bunăstare, care sunt soluționate, în mod excepțional 
pentru persoanele vulnerabile care au avut până de 
curând contact periodic cu solicitantul, dar comunicarea 
s-a întrerupt brusc din motive neclare. 
> Trace-the-face (vezi Capitolul 5) este un instrument 
pasiv de căutare online, unde migranții pot fie să se uite 
la fotografiile celor care își caută familiile, fie să își 
încarce propria fotografie. 

Mesajele de Cruce Roșie (MCR) > Mesajele de Cruce Roșie sunt un mijloc de a trimite 
mesaje scrise între membrii separați ai unei familii. Sunt 
folosite atunci când solicitantul știe unde se află 
membrul familiei sale, dar nu are la dispoziție niciun alt 
mijloc de comunicare. 
De multe ori sunt folosite de către familiile din taberele 
de refugiați, de către prizonierii de război și alți deținuți. 

Atestatul de detenție > Atestatele de detenție sunt un mijloc prin care foștii 
deținuți, inclusiv prizonierii de război și deținuții politici 
care au fost vizitați de CICR, fac dovada detenției lor. 

 
 
Cererile de Căutare și Mesajele de Cruce Roșie sunt coordonate de Sediul Central și gestionate cu ajutorul 
filialelor Crucii Roșii Române, după cum este subliniat în acest ghid. 
 
Atestatele de Detenție sunt gestionate doar de Sediul Central și nu sunt incluse în acest ghid. 
 

1.3 Scopul ghidului 
 
Scopul acestui ghid este de a reuni într-un singur document informațiile de bază și instrucțiunile necesare 
personalului și voluntarilor filialei Crucii Roșii Române pentru a răspunde cererilor de Căutare și de Mesaje de 
Cruce Roșie care provin fie din filiale, fie din străinătate. 
 
În plus, ghidul oferă informații de bază despre instrumentul de căutare online al CICR, Trace-the-face, pentru ca 
personalul/ voluntarii filialei să îi poată informa pe solicitanți sau să îi direcționeze către pagina web. 
 
Acest ghid ar trebui folosit ca punct de referință de către toți membrii personalului și voluntari pentru: 
> asistarea unui individ separat de familia lui din cauza unui conflict armat, dezastru natural, migrație sau alte 
circumstanțe umanitare; 
> primirea de cereri de la Sediul Central al Crucii Roșii Române pentru localizarea de persoane în județele lor. 
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2. Procesul de Căutare 
 
Cererile provenite din România 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cererile provenite din străinătate 
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3. Cereri de căutare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Abordarea cererilor de căutări provenite din filiale  
 

 
 
 
 

 

Care este scopul serviciul de căutare? 
Serviciile de căutări sunt oferite pentru restabilirea comunicării între membrii familiei separate la nivel internațional din 
cauza războiului, dezastrelor naturale, migrației sau altor situații umanitare. Scopul poate fi să restabilească legătura dintre 
membrii familiei, care au fost în contact periodic unul cu altul înainte ca o astfel de situație de urgență să îi separe, sau să 
afle sau să documenteze soarta unei persoane dragi. 
Ce pot face filialele? 
a) lucrează direct cu persoanele solicitante pentru a iniția cererile de căutare pentru localizarea un membru al familiei din 
străinătate (Vezi Secțiunea 2.1)  
b) primesc cereri prin intermediul Sediului Central (SC) pentru a ajuta la localizarea membrilor familiei în zona lor în 
numele unui membru al familiei din străinătate (Vezi Secțiunea 2.2) 
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3.1.1 Pasul 1 – Introducere și evaluare inițială 
 
Atunci când un individ contactează o filială a Crucii Roșii Române prin telefon, în scris sau venind în persoană 
pentru a solicita ajutorul în căutarea unei rude, personalul filialei/ voluntarii trebuie să îi explice ce înseamnă acest 
serviciu (Vezi Capitolul 1 Introducere) și evaluează dacă solicitantul este în măsură să beneficieze de serviciul de 
căutări. Pentru a realiza acest lucru, pot fi adresate următoarele întrebări: 
 
1. Ce a cauzat pierderea contactului? 
> Un caz POATE fi acceptat dacă separarea a avut loc: 
- ca urmare a unui conflict armat, dezastru natural sau migrare; 
- ca urmare a unor circumstanțe neclare în care contactul cu un membru al familiei din străinătate a 
fost întrerupt brusc. În această situație, cazurile pot fi acceptate în special dacă persoana căutată 
este un individ vulnerabil (de exemplu vârstnici, bolnavi, persoane cu handicap sau copii minori). 
 
> Un caz NU POATE fi acceptat dacă separarea a avut loc: 
ca urmare a destrămării familiei, divorț, adopție sau custodie. 
2. Care este relația solicitantului cu persoana căutată? 
> Un caz POATE fi acceptat dacă solicitantul este: 
o rudă apropiată a persoanei căutate (adică, părinte, copil, frate, soț, bunic, verișor). 
 
> Un caz NU POATE fi acceptat dacă solicitantul:  
nu are nicio legătură de familie cu persoana căutată (inclusiv forțele de poliție, avocați și 
cercetători). 
3. Unde se presupune a fi persoana căutată? 
> Un caz POATE fi acceptat atunci când persoana căutată se află în străinătate într-o țară în care 
Rețeaua De Legături Familiale dispune de capacitatea de a căuta.  
Dacă există îndoieli, verificați împreună cu Sediul Central. 
 
> Ar trebui să fie completat un formular de Mesaj de Cruce Roșie în locul unui formular de căutare 
dacă adresa/ locația membrului familiei este cunoscută, dar în acea țară nu este disponibil nici un 
serviciu poștal (vezi pag 19). 
 
> Un caz NU POATE fi acceptat dacă persoana căutată este în România* 
*Excepție fac solicitările pentru refugiați/ migranți 
4. Ce a încercat până acum solicitantul? 
> Un caz POATE fi acceptat dacă solicitantul a încercat deja alte modalități de a contacta persoana 
căutată. 
> Un caz NU POATE fi acceptat dacă există alte mijloace de comunicare posibile și sunt disponibile 
pentru solicitant.  
5. De ce dorește solicitantul să caute persoana? 
> Un caz nu poate fi acceptat dacă motivul căutării celeilalte persoane este legat de probleme 
juridice, de exemplu moștenire, divorț, căutări genealogice. 
6. Are solicitantul suficiente informații pentru a deschide un caz de căutare? 
Pentru a putea deschide un caz, solicitantul va avea nevoie: 

• Numele complet al persoanei căutate 
• Data de naștere/ vârsta aproximativă a persoanei căutate 
• Numele complete ale părinților persoanei căutate 
• Ultima adresă cunoscută a persoanei căutate 
• Data, locul, motivele din cauza cărora a avut loc separarea 

 

3.1.2 Pasul 2 – Acceptarea cazului de către filiale 
 
> Dacă o cerere NU îndeplinește criteriile menționate, te rugăm să contactezi Sediul Central pentru a vedea 
dacă poți fi direcționat în altă parte sau dacă se acceptă cazul în circumstanțe excepționale. 
Excepțiile se aplică în toate cazurile 
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> Dacă criteriile menționate sunt îndeplinite, personalul filialei/ voluntarii vor informa utilizatorul serviciului că 
va trebui să completeze un formular de căutare care va fi trimis către Sediul Central pentru aprobarea finală și că 
Sediul Central va trimite apoi formularul către o Societate Națională de Cruce Roșie / Semilună Roșie sau CICR. 
 
Formularul de căutare poate fi descărcat de pe: www.crucearosie.ro 
 
Este recomandabil: 
> să ai deja exemplare tipărite, astfel încât acestea să fie disponibile imediat dacă este nevoie 
> să propui întotdeauna ca solicitanții să verifice site-ul Trace-the-face (p.15) 
 

3.1.3 Pasul 3 – Completarea Formularului de Căutare 
 
Odată ce un caz este acceptat, va trebui completat un formular de căutare. 
În continuare, sunt cei 4 pași principali pentru completarea, înregistrarea și trimiterea formularului de căutare: 

1 

Formularul de căutare este completat fie de: 
a) solicitant, dacă nu este nevoie de niciun sprijin; 
b) personalul filialei/ voluntari, împreună cu solicitantul, dacă are nevoie de sprijin; 
În ambele cazuri, este important ca persoana ce completează formularul de căutare 
să fie atentă la următoarele lucruri: 
1. Formularul trebuie să fie completat cu MAJUSCULE. 
2. TOATE secțiunile din formularul de căutare trebuie să fie completate. Dacă o 
rubrică nu poate fi completată, trebuie completat cu cuvântul Necunoscut.  
3. Dacă solicitantul caută o persoană într-o țară unde nu este folosit alfabetul latin, 
numele trebuie scrise în ambele limbi (de exemplu, alfabetul arab și latin) 
4. Căsuțele de consimțământ trebuie bifate numai în cazul în care solicitantul este 
de acord. Pot fi lăsate NECOMPLETATE.  
Anexa I a acestui ghid are instrucțiuni clare și exemple despre modul în care se 
completează un formular de căutare.  

2 

Solicitantul este informat cu privire la pașii următori, de exemplu: 
1. Formularul va fi trimis către Sediul Central. 
2. Sediul Central ar putea solicita informații suplimentare pentru a prelucra cazul. 
3. Sediul Central va trimite informațiile către CICR sau Societățile Naționale de Cruce 
Roșie / Semilună Roșie. 
4. Poate dura luni sau chiar ani de zile până la primirea unor vești. Dacă 
circumstanțele se schimbă (inclusiv dacă solicitantul intră în contact cu persoana 
căutată sau dacă solicitantul își schimbă datele de contact), solicitantul ar trebui să 
informeze personalul filialei/ voluntarii. 
5. Imediat ce Sediul Central primește informațiile, solicitantul va fi contactat fie prin 
intermediul poștei, fie direct de către personalul filialei/ voluntari. 

3 

Formularul de căutare completat în întregime este trimis către Sediul Central 
prin intermediul: 
E-mail: crr@crucearosie.ro 
Poșta: Crucea Roșie Română, Sediul Central, Str Biserica Amzei nr 29, sector 1, 
București, 010393 

4 

Formularul de căutare completat în întregime și detaliile personale sunt 
confidențiale 
După cum este precizat în Capitolul Managementul Datelor (p.20), toate detaliile 
personale, atât despre solicitant, cât și despre persoana căutată, trebuie păstrate într-
un loc sigur și confidențial, accesibile doar personalului Crucii Roșii Române până 
când cazul este închis. Odată închis, documentele pot fi distruse sau arhivate.  
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Este important să rețineți că: 
• ar putea fi dificil și tulburător pentru solicitant să completeze un formular de căutări și, ori de câte ori este posibil, 
ar trebui să fie susținut din punct de vedere emoțional; 
• solicitantul trebuie să se simtă în largul său în timpul completării formularului și trebuie să îi fie pus la dispoziție 
un spațiu intim și confortabil; 
• sprijinirea unei persoane care a fost separată de familia sa poate fi dificilă și pentru personal și voluntari. 
Personalul filialei/ voluntarii care realizează interviuri ar putea beneficia de întâlniri de susținere, iar managerii 
direcți ar trebui să se asigure că aceștia pot vorbi cu cineva dacă este necesar. 
 

3.1.4 Pasul 4 – Revizuirea și acceptarea din partea Sediului Central 
 
Atunci când un formular este primit la Sediul Central, Responsabilul cu căutări persoane: 
 
> confirmă primirea formularului de căutare; 
> alocă un număr de înregistrare care va fi comunicat filialei; 
> verifică dacă formularul de căutări este completat corect și dacă au fost furnizate toate informațiile necesare – 
dacă nu este așa, responsabilul cu căutări persoane va contacta filiala sau direct solicitantul pentru informații 
suplimentare; 
> trimite formularul de căutări în forma finală către CICR și/ sau Societății Naționale relevante;  
> setează un memento de re-examinare a cazului în 3 sau 6 luni pentru a verifica dacă CICR/SN a răspuns. 
 

3.1.5 Pasul 5 – Rezultatele 
 
Există cinci rezultate posibile pe care Sediul Central le poate primi de la CICR sau de la o Societate Națională 
ca urmare a solicitărilor.  
 
Acestea pot fi rezumate astfel : 
 

Găsit  Găsit dar nu 
dorește 

contactul 

Nu a fost găsit 
 

Vești despre 
deces 

 

Găsit un alt 
membru al 

familiei 
 
 
 
 
Este situația în 
care persoana 
căutată a fost 
localizată și a 
fost de acord să 
ofere datele sale 
de contact și/ 
sau a scris un 
Mesaj de Cruce 
Roșie (MCR) 
solicitantului. 

 
 
 
 
Este situația în 
care persoana 
căutată a fost 
găsită dar a 
refuzat să ofere 
datele sale de 
contact. 
Solicitantului i se 
va spune că 
demersul de 
căutare nu a avut 
succes. 

 
 
 
 
Aceasta este 
situația în care 
persoana căutată 
nu a putut fi 
localizată. Se va 
trimite o scrisoare 
standard cu 
mesajul „fără 
rezultat”. 

 
 
 
 
Aceasta este 
situația în care 
persoana căutată 
a fost găsită dar, 
din păcate, a 
decedat.  
Este important ca 
această veste să 
îi fie transmisă în 
mod direct 
solicitantului și să 
i se asigure 
susținerea 
necesară. 

 
 
 
 
Aceasta este 
situația în care 
persoana căutată 
nu a fost găsită, 
dar un alt 
membru al 
familiei 
solicitantului a 
fost găsit și a 
fost de acord să-
și dea datele de 
contact. 
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Filialele vor fi informate cu privire la rezolvarea cazului. Dacă este posibil, ar trebui să furnizeze veștile în 
mod direct. Dacă nu, solicitantul ar trebui contactat prin telefon. 
 

3.2 Abordarea cererilor de căutări provenite din străinătate și trimise de către Sediul 
Central   
Așa cum se arată în Diagrama Procesului de Căutări (p. 4-5), Sediul Central nu doar trimite cereri de căutare a 
persoanelor în străinătate, ci, de asemenea, primește cereri de la CICR sau de la alte Societăți Naționale care 
caută persoane în România. Această secțiune explică ce procese se desfășoară la nivelul Sediului Central și ce 
procese la nivelul filialelor atunci când apare această situație. 

 

3.2.1 Pasul 1 – Sediul Central primește cererile de Căutări Persoane 
 
Așa cum se arată în Diagrama Procesului de Căutări (4-5), Sediul Central nu numai că trimite în străinătate cereri 
de căutare persoane, ci, de asemenea, primește cereri de la CICR sau de la alte Societăți Naționale care caută 
persoane în România.  
 
Atunci când se întâmplă acest lucru, Responsabilul cu căutări persoane de la Sediul Central: 
> verifică baza de date pentru a vedea dacă numele apare deja în baza de date  
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> alocă un număr de înregistrare cazului și îl salvează în baza de date a Sediului Central; 
> trimite o confirmare de preluare către CICR sau Societăților Naționale care au trimis cererea; 
> dacă cererea de căutare nu generează o ultimă adresă cunoscută, Sediul Central va efectua o căutare 
națională prin comunicări cu Ministerul de Interne, Instituțiile  Naționale, Arhivele Naționale Române sau 
autoritățile locale pentru a încerca să localizeze persoana căutată; 
> când /dacă există suficiente informații pentru a direcționa căutarea la o anumită locație sau când /dacă cererea 
precizează o ultimă adresă cunoscută, Sediul Central va lua legătura cu filiala cea mai apropiată de locul unde se 
presupune a fi persoana și le cere să efectueze o vizită la adresa găsită; 
> dacă se consideră că persoana căutată este într-un loc neaccesibil pentru filială, Sediul Central va încerca să 
contacteze persoana în mod direct, prin e-mail sau poștă.  

3.2.2 Pasul 2 – Sediul Central Contactează Filialele 
 
> Responsabilul cu căutări persoane al Sediului Central va contacta filiala și va cere personalului/ voluntarilor să 
facă o vizită la adresa unde se presupune a fi persoana; 
> Sediul Central va trimite filialei formularul de căutări și alte informații legate de caz (inclusiv numărul de 
înregistrare) fie prin e-mail, fie prin poștă. 

3.2.3 Pasul 3 – Filialele se pregătesc pentru vizita de teren 
 
> Filialele trebuie să se asigure că au le dispoziție următoarele lucruri atunci când personalul/ voluntarii merg să 
desfășoare o căutare locală: 
 
1. O copie a formularului de Căutări Persoane 
2. Legitimație de Crucea Roșie și, dacă este posibil, orice altă identificare vizibilă (de exemplu, o vestă de Crucea 
Roșie Română) 
3. O hartă/ informații despre locul unde se presupune a fi persoana 
4. O hârtie cu antetul Crucii Roșii pentru a lăsa un mesaj în cazul în care persoana nu este acasă 
5. Un formular de consimțământ (Anexa II) pentru persoana căutată, unde aceasta să semneze că pot fi 
comunicate datele sale de contact prin intermediul CICR sau Societății Naționale corespunzătoare. 
6. Un formular gol de Mesaj de Cruce Roșie pentru ca persoana căutată să poată scrie un mesaj rudelor sale, 
dacă acesta nu poate fi transmis prin alte mijloace.  
 
> Pentru a asigura sănătatea și siguranța personalului/ voluntarilor, se recomandă ca vizita să fie efectuată de 
două persoane și ca managerul direct să fie informat în momentul în care ajung și părăsesc locul unde se 
presupune a fi persoana căutată.  
> Înainte de o vizită pe teren este important, de asemenea, ca personalul/ voluntarii care efectuează vizita să 
citească cu atenție toate documentele referitoare la caz. 

 
3.2.4 Pasul 4 – Filialele efectuează vizita 
 
În timpul unei vizite, personalul/ voluntarii s-ar putea confrunta cu două situații: 
 
A. Întâlnesc o persoană la adresa indicată 
B. Nu este nimeni la adresa indicată 
 
Mai jos, există informații suplimentare privind cele 2 situații și acțiunile corespunzătoare ce trebuie efectuate: 
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Rezultatul A: Persoana este găsită la adresă 
 
Dacă personalul/ voluntarii filialei găsesc pe cineva la adresa unde se presupune a fi persoana căutată, trebuie 
efectuați următorii pași:  
 

 

1 
Personalul/ voluntarii filialei își arată legitimațiile și se prezintă 
> Oamenii pot fi suspicioși și/ sau speriați cu privire la scopul vizitei. Prin urmare, este 
important să se explice ce reprezintă Serviciul de Căutări și scopul vizitei. NU se 
divulgă nicio informație despre solicitant.  
 

 
 

2 

Personalul/ voluntarii filialei verifică identitatea persoanei 
> Este important să fie protejat solicitantul și să nu se ofere nicio informație despre el/ 
ea înainte de a verifica dacă persoana vizitată este cea căutată. Personalul/ voluntarii 
filialei trebuie să adreseze întrebări pentru a confirma identitatea persoanei, cum ar fi 
data și locul nașterii, detalii despre părinți sau orice alte informații pe care personalul/ 
voluntarii filialei le pot găsi în formularul de căutări. 
> Dacă persoana furnizează informații care nu corespund formularului de căutări, NU 
se mai oferă informații suplimentare și, după prezentarea unor scuze pentru 
eventualele neplăceri, echipa părăsește locația. Dacă persoana oferă informațiile 
conținute în formularul de căutări, atunci veștile pot fi furnizate. 
 

3 

Personalul/ voluntarii filialei informează Persoana Căutată și îi aduce la 
cunoștință opțiunile pe care le are 
> Personalul/ voluntarii filialei îi arată Persoanei Căutate formularul de căutări cu 
informațiile despre solicitant 
> Personalul/ voluntarii filialei îi explică Persoanei Căutate că are 5 opțiuni: 

 
 
 
 
 
 
Oferă persoanei 
căutate datele de 
contact ale 
solicitantului și o 
sfătuiește ce să 
facă mai departe 
pentru a contacta 
persoana. În plus, 
personalul 
/voluntarii filialei 
trebuie să întrebe 
dacă persoana 
este de acord să i 
se ofere 
solicitantului datele 
sale de contact 
(formularul de 
consimțământ). 
Oferă ajutor pentru 
a lua legătura cu 
persoana dacă 
este necesar. 

 
Recunoaște dar 
nu dorește să ia 
legătura 
 
 
Este important să 
se respecte voința 
persoanei căutate 
și să NU se 
insiste. Oferă 
persoanei datele 
de contact ale 
solicitantului și 
întreabă dacă:  
(a) Crucea 
Roșie ar trebui să 
informeze 
solicitantul că 
persoana nu a fost 
localizată 
(b) Crucea 
Roșie ar trebui să 
informeze 
solicitantul că 
persoana nu 
dorește să 
restabilească 
legătura. 

 
Recunoaște dar 
nu dorește să 
ofere informații 
 
 
Furnizează 
persoanei căutate 
datele de contact 
ale solicitantului și 
îi oferă să 
completeze un 
Mesaj de Cruce 
Roșie pentru a fi 
trimis solicitantului. 

 
Nu recunoaște 
solicitantul 
 
 
 
Persoana căutată 
s-ar putea să nu-l 
recunoască pe 
solicitant. 
Personalul/ 
voluntarii filialei 
întreabă persoana 
căutată dacă are 
nevoie de 
informații 
suplimentare 
pentru a identifica 
solicitantul. 
Notează 
informațiile 
suplimentare 
necesare. 

 
Cere mai mult 
timp înainte de a 
lua o decizie 
 
 
Persoana căutată 
poate fi tulburată 
și/ sau confuză și 
nu este capabilă 
să ia o decizie 
imediat. 
Personalul/ 
voluntarii filialei 
trebuie să îi ofere 
datele lor de 
contact și să îi 
ceară acesteia să 
ia legătura cu ei 
atunci când este 
pregătită să 
vorbească. 

 

Recunoaște și 
dorește să ia 

legătura 
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Rezultatul B: Nu este nimeni la adresă 

 

În timpul unei vizite, personalul /voluntarii filialei s-ar putea să nu găsească pe nimeni la adresa indicată. În acest 
caz, ar trebui să încerce să vorbească  cu vecinii pentru a primi informații suplimentare despre posibila persoană 
căutată. În timp ce fac acest lucru, este important de menționat că nu trebuie oferită nicio informație vecinilor cu 
privire la caz. 
 
> Dacă vecinii confirmă că cineva cu acel nume locuiește /a locuit vreodată la acea adresă, personalul/ 
voluntarii filialei trebuie să lase un bilet și să îi ceară persoanei să contacteze Crucea Roșie cât mai curând 
posibil. Nu trebuie oferită nicio informație despre solicitant în acel bilet. 
 
> Dacă vecinii informează personalul/ voluntarii filialei că persoana a locuit la acea adresă, dar s-a mutat 
în altă parte, personalul/ voluntarii filialei trebuie să încerce să obțină informații (cel puțin orașul sau regiunea) 
despre unde ar putea fi persoana. 
 
> Dacă vecinii informează personalul/ voluntarii filialei că persoana a decedat, aceștia trebuie să încerce să 
obțină cât mai multe informații posibile, inclusiv data decesului și locul unde a fost înmormântată. 
 
> Dacă vecinii informează personalul/ voluntarii filialei că nimeni cu acel nume nu locuiește la acea 
adresă, aceștia trebuie să lase totuși un bilet (poate persoana obișnuiește să folosească un alt nume), cerându-i 
persoanei să contacteze Crucea Roșie cât mai curând posibil. 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.5 Pasul 5 – Filialele informează Sediul Central despre rezultat 
 
 
La finalul vizitei, personalul/ voluntarii filialei trebuie să raporteze imediat rezultatul vizitei Sediului Central pentru 
a fi trimis către CICR/ Societatea Națională care a trimis cererea. 
 
Raportul trebuie să includă: 
 

 
 

> Informații detaliate despre acțiunile întreprinse de filială 
> Informații legate de localizarea sau nu a persoanei căutate 
> Dacă persoana căutată a fost localizată, informații despre: 

• Informațiile de contact curente 
• Informațiile despre permisiunea persoanei căutate de a i se oferi solicitantului datele de 

contact. În acest caz este necesară semnătura.  
> Dacă persoana căutată nu a fost localizată din cauza motivelor menționate mai sus (Opțiunea B), 
informații despre rezultatul vizitei. 
 
 

Atât pentru Rezultatul A, cât și pentru Rezultatul B, personalul și voluntarii filialei trebuie să 
înregistreze cu acuratețe toate informațiile legate de acțiunile întreprinse și rezultatele  vizitei 



   
 

14 
 

 

 

 

 

 

4. Trace the Face 

 

 
Trace-the-face este un instrument al serviciului de căutări dedicat familiilor de migranţi care au fost despărțite pe 
drumul lor prin Europa. Asemenea formularului de căutări, el este menit să ajute la restabilrea legăturilor familiale.  
 
Totuși, principalele diferențe față de formularul de căutări sunt următoarele: 
> este un instrument pasiv, deoarece nu presupune neapărat o căutare activă a persoanei căutate, ci mai 
degrabă crearea unei baze de date online pentru a fi consultată. 
> deși site-ul este accesibil peste tot în lume, doar Societățile Naționale Europene pot încărca fotografii. Ca 
urmare, este un instrument eficient pentru căutările din Europa. 
 

4.1 Criteriul de eligibilitate 

Instrumentul online Trace-the-face trebuie oferit persoanelor (migranților) care îndeplinesc următoarele criterii: 

> sunt eligibili pentru Serviciul de Căutări 
> contactează filiala în căutarea unui membru al familiei din Europa 
 
4.2 Direcționarea persoanelor care își caută familiile către instrumentul online de căutări 

Care este scopul Trace-the-face? 
Trace-the-face este un instrument online al Serviciului de Căutări (vezi Capitolul 1), dezvoltat de CICR și Societățile 
Naționale Europene pentru a oferi o modalitate suplimentară pentru ca persoanele să îi caute pe cei dragi. Persoanele își 
pot încărca poza spunând pe cine caută sau se pot uita printre fotografiile persoanelor din Europa care își caută rudele 
dispărute. Deși instrumentul online poate fi accesat peste tot în lume, doar Societățile Naționale Europene și alte societăți 
non-naționale limitate la nivel mondial pot încărca în prezent fotografii. 
 
Ce pot face filialele? 
Filialele pot să:  
a) direcționeze clienții locali către tracetheface.org unde aceștia se pot uita la fotografiile persoanelor care își caută rudele 
b) sprijine clienții locali care și-au recunoscut o rudă pe tracetheface.org 
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În plus față de procesul de căutări prezentat în 
Capitolul 1, personalul Crucii Roșii Române și 
voluntarii trebuie să direcționeze persoanele 
care își caută rudele dispărute în Europa să 
verifice instrumentul de căutări online CICR: 
 

www.tracetheface.org 
 
Baza de date online include fotografiile a peste 
1000 de oameni din toată Europa care își caută 
familiile. Prin intermediul site-ului, persoanele 
pot căuta oameni și, în cazul în care recunosc 
pe cineva, trebuie să urmeze următorii pași: 
 
1. Faceți clic pe  Do you have information? 
(Aveți informații?) 
2. Completați formularul (Vezi screenshot-ul de 
mai jos) 
3. Trimiteți 
 
CICR va primi formularul și va contacta Sediul 
Central al Crucii Roșii Române, care va lua 
legătura apoi cu Filiala sau direct cu persoana. 
 
MEMENTO: Spune-le persoanelor să 
completeze  formularul doar dacă și-au 
recunoscut o rudă. Formularul nu este unul de 
căutări, ci doar un mijloc de a contacta 
persoanele identificate. 

 

 

Formularele online de căutări vor trebui completate pe site-ul tracetheface.org 

 
 

http://www.tracetheface.org/


   
 

16 
 

 
4.4 Sprijinirea persoanelor care ar dori să-și adauge poza în baza de date online 

În cazul în care o persoană va dori, pe lână completarea formularului de căutări, să-și adauge poza în baza de 
date online Trace-the-face, personalul/ voluntarii Filialei trebuie fie să facă fotografia, fie să colecteze o fotografie 
și să o redirecționeze către Sediul Central prin:  

E-mail: crr@crucearosie.ro 
Poștă: Crucea Roșie Română, Sediul Central, Str Biserica Amzei nr 29, sector 1, București, 010393 

Este important să: 

> Țineți cont de formatul standard impus de CICR pentru fotografii. Vă rugăm să consultați Anexa II pentru 
informații suplimentare. 
> Trimiteți fotografiile împreună cu formularul de căutări sau împreună cu numărul de referință alocat cererii de 
căutare, astfel încât Sediul Central să-și dea seama de înregistrările anterioare.  
> Informați solicitantul că, dacă cineva îi va recunoaște poza, va efectua aceeași pași. 
 

5. Mesajele de Cruce Roșie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Abordarea cererilor de Mesaje de Cruce Roșie provenite din filiale  
Rezolvarea Mesajelor de Cruce Roșie ce provin din filiale necesită pași asemănători cu cei pentru cererile 
de căutări (Vezi pagina 7) 
 
1. Introducere și evaluare inițială 
2. Acceptarea cazului de către filială 
3. Completarea formularului Mesaje de Cruce Roșie 
4. Revizuirea și acceptarea din partea Sediului Central 
5. Rezultatul 
 
Totuși, este important de menționat diferența dintre cele două servicii, în special în ceea ce privește (a) 
criteriile de eligibilitate și (b) procedurile de completare a formularului. 
 

4.1.1 Criteriile de eligibilitate 
 
Criteriile Serviciul de Căutări (Vezi pagina 8) se aplică și Mesajelor de Cruce Roșie (de exemplu, motivele 
separării, relația cu persoana căutată, ce alte mijloace au mai încercat, etc.), dar diferența dintre cele două 
servicii se bazează pe următoarele două aspecte: 

Care este scopul Mesajelor de Cruce Roșie? 
Mesajele de Cruce Roșie sunt furnizate persoanelor care își doresc să restabilească comunicarea cu membrii familiei 
atunci când sistemele de poștă și telefonie nu sunt disponibile (unde serviciul poștal nu funcționează, în închisoare sau 
în detenție). Expeditorul trebuie să aibă adresa destinatarului. Mesajele de Cruce Roșie sunt supuse cenzurii și pot 
conține doar vești despre familie sau alte informații de natură personală. Crucea Roșie nu poate livra mesaje care conțin 
vești sau informații altele decât cele de natură personală. 
 
Ce pot face filialele? 
Filialele pot:  
a) asista solicitanții locali pentru a trimite un Mesaj de Cruce Roșie în străinătate; 
b) primi Mesaje de Cruce Roșie prin intermediul Sediului Central pentru a ajuta la livrarea acestuia destinatarului. 
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> Serviciul Mesaje de Cruce Roșie TREBUIE UTILIZAT atunci când solicitantul (numit și expeditor) se află în 
posesia unei adrese sau a unei localizări unde se presupune a fi membrul de familie (numit și destinatar), dar 
nu poate intra în contact din cauza: unui conflict (membrul familiei locuiește într-o zonă afectată de conflict fără 
mijloace normale de funcționare a comunicării) și /sau detenției (membrul familiei este reținut). 
Înainte de a accepta cazul, este important să se verifice dacă expeditorul nu are acces la alte mijloace de 
comunicare cu destinatarul. Mesajele de Cruce Roșie trebuie folosite doar atunci când alte mijloace de 
comunicare s-au dovedit fără succes.  
 
> Serviciul Mesaje de Cruce Roșie NU POATE fi oferit dacă veștile care trebuie să fie comunicate nu sunt strict 
despre familie.  
 
Formularul de Mesaje Crucea Roșie trebuie descărcat de pe site-ul www.crucearosie.ro  
 

4.1.2 Formularele Mesaj de Cruce Roșie 
 
Odată ce cazul este acceptat, un formular MCR trebuie completat: 
 
Mai jos sunt 4 pași principali de completare, înregistrare și trimitere a unui formular MCR: 
 

1 

Formularul Mesaj de Cruce Roșie  (Anexa IV) este completat fie de: 
a) însuși solicitantul/ expeditorul dacă nu este nevoie de nici un sprijin; 
b) personalul/ voluntarii Filialei împreună cu solicitantul/ expeditorul dacă este nevoie 
de sprijin. 
În ambele cazuri este important ca persoana care completează formularul de Mesaj 
de Cruce Roșie să fie atentă la următoarele:  
1. Informații importante pentru a completa formularul: 
> Numele expeditorului/ destinatarului                              
> Data de naștere a expeditorului/ destinatarului 
> Adresa expeditorului                                               
> Relația expeditor-destinatar 
2. Formularul trebuie să fie completat cu litere de TIPAR. 
3. TOATE secțiunile din formularul MCR trebuie completate în întregime. Secțiunea 
de răspuns trebuie să fie lăsată NECOMPLETATĂ.  
4. Dacă solicitantul caută pe cineva într-o țară unde nu sunt folosite literele latine, 
numele trebuie să fie scris în ambele limbi (de exemplu, arabă și litere latine). 
5. Expeditorul trebuie să scrie apoi un mesaj în limba lui /ei. Trebuie să își 
reamintească că trebuie să fie incluse doar veștile strict familiale, fără nicio referire 
la informații politice, militare sau alte categorii inacceptabile. 
6. Expeditorul poate atașa 1 sau 2 fotografii mesajului și/ sau documentelor oficiale 
(certificat de naștere, certificat de căsătorie) dar NU poate trimite nici bani, nici 
pachete.  
 

2 

 
Personalul /voluntarii filialei informează expeditorul cu privire la următorii pași 
1. Personalul /voluntarii filialei trebuie să verifice de două ori, împreună cu 
expeditorul, că doar veștile strict legate de familie sunt incluse în formular și să-și 
reamintească că personalul CICR va citi conținutul în scopul monitorizării de 
securitate. Mesajele care nu conțin strict mesaje de familie vor fi respinse. 
2. Personalul/ voluntarii filialei trebuie să verifice de două ori dacă atașamentele 
îndeplinesc criteriile de mai sus și nu includ bani sau pachete. 
3. Personalul /voluntarii filialei trebuie să informeze expeditorul că formularul va fi 
trimis Sediului Central, care îl va redirecționa prin CICR în țara unde locuiește 
destinatarul. 
4. Personalul/ voluntarii filialei trebuie să informeze expeditorul că poate dura luni sau 
chiar ani înainte ca CICR să poată livra mesajul și nu garantează că acesta poate fi 
oferit. Dacă circumstanțele se schimbă (inclusiv dacă solicitantul ia legătura cu 

http://www.crucearosie.ro/
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persoana căutată sau dacă solicitantul își schimbă datele de contact), expeditorul 
trebuie să informeze personalul /voluntarii filialei. 
5. Când mesajul este livrat, CICR va contacta Sediul Central. Dacă CICR are vești 
suplimentare cu privire la caz sau dacă destinatarul răspunde la mesaj, acesta va fi 
redirecționat către Sediul Central al Crucii Roșii Române. Aceste informații vor fi 
împărtășite filialei, care va contacta expeditorul. 
 
 

3 

Formularul Mesaj de Cruce Roșie completat în întregime este trimis Sediului 
Central prin: 

 
E-mail: crr@crucearosie.ro 
Poștă: Crucea Roșie Română, Sediul Central, Str Biserica Amzei nr 29, sector 1, 
București, 010393 

  

4 

Formularul Mesaj de Cruce Roșie completat în întregime și detaliile personale 
sunt păstrate confidențial 
După cum este menționat în Capitolul Gestionarea Datelor (p.20), toate detaliile 
personale, atât despre expeditor, cât și despre destinatar, trebuie păstrate într-un loc 
sigur și confidențial, accesibil doar angajaților Crucii Roșii Române până când cazul 
este închis. Odată închis, documentele pot fi distruse sau arhivate.  
 

4.2 Abordarea Mesajelor de Cruce Roșie provenite din străinătate 
Așa cum se arată în Diagrama Procesului de Căutări (p. 4-5), Sediul Central nu doar trimite Mesaje de Cruce 
Roșie, ci, de asemenea, le primește pe cele de la CICR sau de la alte Societăți Naționale care caută persoane în 
România. În aceste cazuri, expeditorul este într-o zonă afectată de conflict sau în detenție și nu poate contacta 
destinatarul prin mijloace normale de comunicare. 

Această secțiune explică ce procese se desfășoară la nivelul Sediului Central și ce procese la nivelul filialelor 
atunci când apare această situație. 

4.2.1 Proceduri de livrare a Mesajului de Cruce Roșie 
 

1 
Sediul Central primește Mesajul de Cruce Roșie și îl redirecționează către filială 
> Atunci când Sediul Central primește un Mesaj de Cruce Roșie, responsabilul cu 
căutări persoane va verifica scrisoarea de intenție CICR pentru a înțelege conținutul 
mesajului și fișierele atașate, precum și adresa destinatarului. Sediul Central va 
identifica apoi cea mai apropiată filială și îi va contacta prin e-mail sau poștă. 
 

2 

Personalul /voluntarii filialei contactează destinatarul 
> Personalul /voluntarii filialei trebuie să verifice informațiile furnizate de filială pentru 
a înțelege natura mesajului (Mesajul conține vești despre deces? Este necesar un 
sprijin emoțional suplimentar?).  
> Dacă este furnizat un număr de telefon, personalul/ voluntarii filialei trebuie să 
contacteze destinatarul, invitându-l să vină la filială deoarece există un mesaj pentru 
el/ ea. (Nicio informație nu trebuie furnizată prin telefon.) 
> Dacă este prevăzută doar o adresă, personalul filialei și voluntarii trebuie să 
urmeze aceleași procedee de livrare ca în cazul formularelor de căutări (Vezi 
secțiunea 3.2.4) 
IMPORTANT: În timpul întâlnirii cu destinatarul, personalul /voluntarii filialei trebuie 
să aibă la ei un formular Mesaj de Cruce Roșie necompletat în cazul în care 
persoana dorește să răspundă la mesaj. Destinatarii trebuie, de asemenea, informați 
că pot lua legătura cu Crucea Roșie pe viitor dacă vor să trimită un mesaj unui 
membru al familiei. 
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3 

Personalul/ voluntarii filialei trimit Sediului Central (prin e-mail sau poștă) 
confirmarea de livrare 
 
> După ce Mesajul de Cruce Roșie a fost livrat sau după ce a fost finalizată o 
cercetare amănunțită, iar destinatarul nu poate fi localizat, personalul /voluntarii filialei 
trebuie să raporteze rezultatele Sediului Central. Confirmarea de livrare trebuie să 
includă: 

• data la care a fost livrat mesajul; 
• în cazul în care mesajul este livrat la o altă adresă decât cea prevăzută în 

formularul de Mesaj de Cruce Roșie sau dacă persoana a schimbat 
locuința, să furnizeze noile informații; 

• dacă mesajul nu a fost livrat, furnizează informații legate de căutări (Unde 
ați căutat? Ce ați aflat?) 

5. Gestionarea datelor 
 

Securitatea și siguranța persoanelor are o importanță primordială pentru acest serviciu. Datele cu caracter 
personal și sensibile atât ale solicitanților /expeditorilor, cât și a persoanelor căutate /destinatarilor trebuie să fie 
protejate și nicio informație nu trebuie împărtășită cu terțe părți.   

România: Legea 677/2001 

CICR: Codul de Conduita (www.crucearosie.ro ) 

 

După cum s-a subliniat în capitolele de mai sus, Sediul Central este responsabil de baza de date națională, unde 
sunt stocate toate informațiile despre cazuri. 

Cu toate acestea, personalul filialei și voluntarii pot, de asemenea, considera că este necesar să păstreze 
fișierele de lucru pentru a le folosi în dialogurile cu solicitanții, în viitoare eforturi de căutare, etc. Pentru orice 
fișiere locale, următoarea fișă de verificare servește ca ghid pentru a asigura o documentare și o stocare 
corespunzătoare a cazului: 

☐   Fișierele de caz sunt stocate într-un spațiu sigur și confidențial, accesibil doar angajaților Crucii Roșii 
☐   Toate informațiile despre caz sunt trimise Sediului Central 
☐   Sediul Central este responsabil cu alocarea unui număr de înregistrare. Personalul filialei și voluntarii trebuie 
să înregistreze numărul și să facă referire la acesta atunci când se solicită/ furnizează informații suplimentare 
despre caz.   
☐   Odată ce un caz este închis, toate informațiile cu privire la acesta trebuie să fie distruse sau arhivate. 
Arhivele vor fi păstrate în mod confidențial la Sediul Central. 

http://www.crucearosie.ro/
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