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INTRODUCERE
Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului
Republicii Moldova Nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 privind aprobarea Strategiei
Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor
victime ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni privind implementarea
Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe anii 2009–2011.
Sistemul Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (în continuare – SNR) este – un
cadru special de cooperare şi coordonare a eforturilor instituţiilor de stat în parteneriat
strategic cu societatea civilă, precum şi cu alţi actori activi în acest domeniu, în
vederea asigurării şi protecţiei drepturilor omului, victimă şi potenţială victimă a
traficului de fiinţe umane (în continuare – TFU).
Prezentul raport generalizează şi sistematizează rezultatele unui şir de acţiuni de
monitorizare a implementării Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia
şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (în
continuare – Strategia SNR) şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei
SNR (în continuare – PA), întreprinse de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei (în continuare – MMPSF) şi de alte organizaţii - participanţii SNR în anul
2010. Raportul are ca scop elucidarea modului şi gradului de implementare a
prevederilor acestui document, evidenţierea principalelor probleme şi elaborarea
recomandărilor de rigoare.
I. METODOLOGIA
În conformitate cu pct. 37 al Strategiei SNR, un raport generalizat privind
implementarea acesteia trebuie să fie elaborat în baza rezultatelor evaluării, adică a
unui proces fundamentat de colectare şi analiză a informaţiilor privind rezultatele
activităţilor din cadrul SNR, în scopul elucidării gradului de implementare/realizare a
obiectivelor Strategiei SNR, a eficacităţii măsurilor întreprinse, a impactului şi
durabilităţii acestor măsuri. Fiind un sistem complex de cooperare dintre diverşi
actori, SNR necesită şi implementarea unui mecanism corespunzător de monitorizare
şi evaluare. Acesta din urmă are drept scop identificarea principalelor tendinţe,
practici, a cazurilor de succes dar şi a problemelor cu care se confruntă sistemul la
diferite nivele şi în cadrul îndeplinirii diferitor funcţii ale sale. Conform p. 2.2. al PA,
dezvoltarea mecanismului/sistemului de monitorizare şi evaluare a SNR trebuie să fie
definitivat în 2010. În acelaşi timp, art. 4 din Hotărîrea Parlamentului Republicii
Moldova Nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 a stabilit că un raport privind
implementarea Strategiei SNR şi a PA trebuie să fie prezentat anual pînă la data de 30
2

martie, Guvernului şi Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe
umane.
Astfel, în corespundere cu cerinţele actelor normative menţionate, în anul 2010
a avut loc pilotarea metodologiei de monitorizare a SNR, iar rezultatele au fost
sistematizate într-un raport1, prezentat Guvernului şi Comitetului naţional pentru
combaterea traficului de fiinţe umane.
Ţinem să remarcăm că, dat fiind faptul că metodologia de monitorizare şi
evaluare a SNR se află la doar a doua rundă de implementare, iar însăşi SNR nu
cuprinde încă toate raioanele republicii, nu există încă un mecanism unic de evidenţă a
beneficiarilor la diferite nivele ale sistemului şi în cadrul organizaţiilor cu diferită
forme de proprietate, generalizarea şi sistematizarea informaţiei prezintă o sarcină
complicată. Specificul acordării asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane constă
în aceea că majoritatea beneficiarilor SNR sunt referiţi de la un participant SNR la
altul pentru primirea ajutorului în cadrul diferitor organizaţii de la diferite nivele ale
sistemului. Drept consecinţă, datele privind unul şi acelaşi beneficiar sunt incluse în
bazele de date ale diferitor participanţi SNR. Totodată nu există încă un sistem unic
automatizat, care să permită sistematizarea datelor pentru fiecare beneficiar în parte,
care să reflecte în mod obiectiv şi complet întreg procesul de referire, protecţie şi
asistenţă în cadrul SNR2. De aceea, la momentul actual, nu este posibil de a estima la
nivel naţional numărul exact al beneficiarilor SNR, precum şi de a evalua exact
volumul asistenţei acordate în cadrul SNR. Prin urmare, prezentul Raport va atrage
atenţia cu preponderenţă asupra indicatorilor calitativi ai dezvoltării SNR precum şi
asupra gradului de îndeplinire a sarcinilor şi măsurilor propuse de către Strategie.
Indicatorii cantitativi sunt utilizaţi pentru reflectarea dinamicii schimbărilor, iar
prezentul raport nu poate fi utilizat pentru elaborarea totalizărilor pe ţară.
Totodată nu putem să nu remarcăm că, ţinînd cont de procesul de elaborare a
raportului pe anul 2009, metodologia utilizată pentru elaborarea prezentului raport a
fost perfecţionată, fiind modificate instrumentele de colectare a datelor, astfel încît
acestea să reflecte cît mai obiectiv starea de fapt. Astfel, pentru elaborarea raportului
au fost utilizate principalele documente care reflectă activitatea în cadrul SNR în
perioada de raportare, precum şi au fost revizuite şi actualizate formularele standard
de raportare transmise actorilor din cadrul SNR pentru completare. În acelaşi context,
pentru elaborarea prezentului Raport, a fost pregătit un formular special de raportare
pentru organizaţiile neguvernamentale şi centrele care oferă servicii în cadrul SNR.
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Raportul privind implementarea prevederilor Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe perioada anului 2009 poate fi accesat la adresa
electronică http://mmpsf.gov.md/file/rapoarte/Raport%20Strategia%20SNR.pdf
2
Un astfel de sistem este în proces de elaborare prin iniţiativa de a crea un sistem informaţional unic în domeniul
asistenţei sociale (Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţa Socială”), care ar servi inclusiv şi procesului de
referire a informaţiilor în cadrul SNR, monitorizării cazurilor şi evaluării eficienţei sistemului.
.
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La fel ca şi în 2010, drept etapă premergătoare procesului de elaborare a
prezentului Raport, MMPSF în parteneriat cu OIM şi Centrul Internaţional „La
Strada” au organizat seminarul de instruire „Metodologia de monitorizare şi evaluare
a gradului de implementare a Strategiei Sistemului Naţional de Referire pentru
Protecţia şi Asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane
(SNR). Rezultate şi perspective”. La seminar au participat responsabilii echipelor
multidisciplinare (în continuare – EMD) şi partenerii sociali activi în domeniu şi au
fost puse în discuţii instrumentele de monitorizare propuse (vezi Anexele 1 şi 2).
Drept bază pentru prezentul raport servesc:
A. Documentele ce reflectă activitatea în cadrul SNR pentru perioada de referinţă –
rapoartele, dările de seamă, studiile şi alte documente disponibile la momentul
elaborării Prezentului raport;
B. Rapoartele de monitorizare pe anul 2010 privind implementarea Strategiei SNR
depuse de actorii implicaţi (EMD, organizaţiile neguvernamentale – ONG),
Centrul de asistenţă si protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale
traficului de finite umane (în continuare - CAP);
C. vizitele de monitorizare în teritoriu, întreprinse de către Unitatea Naţională de
Coordonare a SNR din cadrul MMPSF şi cu asistenţa Direcţiei politici de
asigurare a egalităţii de gen şi prevenirea violenţei a MMPSF, organizate cu
suportul Misiunii Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova (în
continuare - OIM) şi CAP în scopul supravegherii lucrului EMD din cadrul
SNR.
D. Analiza comparativă a informaţiei colectate, contrapunerea scopului şi
obiectivelor Strategiei SNR şi a rezultatelor realizate în perioada de raportare.
Raportul reflectă realizarea scopului şi obiectivelor Strategiei SNR. În general,
se vor evidenţia 3 direcţii de bază ale politicii vizate şi, respectiv, capitole
corespunzătoare ale prezentului raport:
1. Crearea şi dezvoltarea SNR – cadru necesar pentru asigurarea abordării
sistemice a protecţiei şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale TFU;
2. Asigurarea accesului victimelor şi potenţialelor victime ale TFU la asistenţa şi
protecţia necesară;
3. Prevenirea TFU prin acordarea asistenţei sociale potenţialelor victime;
4. Cooperarea transnaţională;
De asemenea, un capitol aparte este dedicat provocărilor / problemelor existente
şi recomandărilor privind remedierea acestora.
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II. ROLUL SNR ÎN SISTEMUL ANTI-TRAFIC AL REPUBLICII MOLDOVA
Crearea SNR în Moldova a început în anul 2006 cu suportul donatorilor externi
şi a organizaţiilor neguvernamentale în scopul asigurării protecţiei drepturilor omului,
victimei şi potenţialei victime a TFU, întru executarea obligaţiilor internaţionale
asumate de Republica Moldova în domeniul combaterii şi prevenirii TFU, precum şi
aplicarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane.
În 2006 în cadrul MMPSF a fost creată Unitatea Naţională de Coordonare
(UNC) a SNR, finanţată pînă în prezent de OIM, în sarcinile căreia se include
coordonarea asistenţei şi referirii victimelor şi potenţialelor victime ale TFU la trei
nivele (internaţional, naţional şi local/raional).
Unităţile operaţionale la nivel teritorial ale SNR sunt echipele multidisciplinare
(EMD), în care activează specialiştii structurilor descentralizate în teritoriu, precum şi
specialiştii organizaţiilor non-guvernamentale de profil, care nemijlocit identifică
necesităţile şi prestează serviciile direct beneficiarilor. EMD este coordonată de către
specialistul direcţiei/secţiei raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei sau
asistentul social din primărie.
Fiind un mecanism de protecţie a drepturilor omului, victimă şi potenţială
victimă a TFU, SNR joacă un rol primordial în sistemul anti-trafic al Republicii
Moldova, urmărind consolidarea parteneriatului dintre actorii din domeniu, asigurarea
protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane în scopul restabilirii drepturilor
acesteia şi prevenirea acestui fenomen prin acordarea asistenţei celor mai vulnerabile
categorii de populaţie care pot deveni victime ale TFU – potenţialelor victime ale
TFU.
Documentele de bază ale SNR este Strategia SNR, aprobată prin Hotărîrea
Parlamentului Republicii Moldova Nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008. Acest
document dă dovadă de faptul că Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a
crea un sistem anti-trafic viabil, care să asigure protecţia şi asistenţa necesară celor
care au fost, sunt sau riscă să fie afectaţi de fenomenul TFU, precum şi de a asigura
transferul responsabilităţilor din acest domeniu de la organizaţiile internaţionale şi
neguvernamentale către Guvernul Republicii Moldova.
Strategia SNR a determinat politica în domeniu prin componentele acesteia:
a) Scopul, obiectivele şi principiile Strategiei;
b) Beneficiarii Strategiei;
c) Măsurile de implementare a Strategiei;
d) Resursele financiare;
e) Rezultatele scontate şi indicatorii de progres;
f) Etapele de implementare;
g) Constrîngeri;
h) Monitorizare şi evaluare.
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Strategia SNR a stabilit rolul de coordonator al MMPSF în realizarea politicii
de protecţie şi
asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU şi
responsabilitatea de monitorizare şi raportare anuală către Guvern şi Comitetul
Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane despre gradul de implementare
a SNR.
Un pas esenţial în implementarea SNR a fost pilotarea la sfîrşitul anului 2009 începutul anul 2010 a mecanismului de monitorizare şi evaluare a sistemului, care a
permis identificarea gradului de implementare a SNR, evaluarea provocărilor existente
în procesul de realizare a acestei politici, precum şi elaborarea recomandărilor de
rigoare pentru soluţionarea problemelor întrunite în acest proces.
III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI SNR ÎN ANUL 2010
Direcţia de activitate 1: Сrearea şi dezvoltarea SNR
А. Sprijinul organizaţional a SNR
Obiectiv 1. Consolidarea mecanismului instituţional al SNR. Crearea echipelor
multidisciplinare teritoriale (EMD)
Conform conceptului Strategiei SNR consolidarea mecanismului instituţional
al sistemului îl constituie echipele multidisciplinare teritoriale, crearea cărora
permite abordarea intersectorială a problemei şi identificarea mai efectivă a
necesităţilor beneficiarilor, coordonarea activităţilor legate de oferirea protecţiei şi
asistenţei acestora, dar şi monitorizarea cazurilor.
La momentul compilării prezentului raport, SNR cuprindea 31 de unităţi
administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova, dintre care 28 raioane, 2 municipii
(Chişinău si Bălţi) si un oraş (Otaci).
Pe parcursul anului 2010 SNR a fost extins în 5 raioane : Basarabeasca,
Briceni, Drochia, Glodeni, şi Orhei. În scopul extinderii SNR au fost constituite şi
instruite EMD în cele 5 raioane. La instruirile iniţiale au participat 125 de
specialişti. Instruirile s-au bazat pe un modul de instruire standard, elaborat de
specialiştii din domeniu şi au făcut referinţă la un set de instrumente/formulare
standard de identificare şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale
traficului de fiinţe umane.
De asemenea, au fost desfăşurate seminare de instruire continuă (instruiri
repetate) pentru membrii echipelor multidisciplinare din 10 unităţi administrativteritoriale de nivelul doi, la tema „Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de
fiinţe umane şi violenţei în familie în cadrul Sistemului de referire în Republica
Moldova” – raioanele Ungheni, Călăraşi, Teleneşti, Rîşcani, Cantemir, Rezina,
Comrat, Ştefan-Vodă, Leova şi Municipiul Chişinău. Instruirile au avut drept scop,
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fortificarea capacităţilor membrilor echipelor multidisciplinare de a identifica, referi
şi acorda asistenţă victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. În cadrul acestor
seminare au fost instruiţi peste 280 de profesionişti. Echipele au fost selectate în
baza rezultatelor vizitelor de monitorizare efectuate la sfîrşitul anului 2009 şi
începutul anului 2010 în scopul identificării necesităţilor de instruire a EMD,
oferindu-se prioritate echipelor afectate cel mai mult de fluctuaţia cadrelor sau care
au întrunit dificultăţi în îndeplinirea sarcinilor lor în cadrul SNR.
În tabelul 1 sunt reprezentate EMD active în cadrul SNR şi numărul
membrilor activi în 20093 şi 2010:
Tabelul 1: Echipele multidisciplinare din cadrul SNR şi numărul membrilor:
EMD
Anenii Noi
Basarabeasca
Bălţi
Briceni
Cahul
Cantemir
Călăraşi
Căuşeni
Chişinău
Cimişlia
Comrat
Drochia
Edineţ
Faleşti
Floreşti
Glodeni

2009
10
nou
17
nou
13
7
8
11
12
8
7
nou
8
13
13
nou

2010 EMD
11 Hînceşti
11 Leova
17 Nisporeni
7
Ocniţa
11 Orhei
9
Otaci
8
Rezina
11 Rîşcani
12 Sîngerei
Soroca
8
Şoldanesti
8
11 Ştefan-Vodă
Teleneşti
8
13 Ungheni
17 Vulcaneşti
8

2009 2010
9
9
11 7
7
7
13 8
nou 7
7
7
12 13
11 13
8
10
11 11
8
8
8
10
11 7
11 10
6
9

Astfel, la momentul raportării, numărul total al membrilor EMD din cele 31 de
unităţi administrativ teritoriale a fost de 306, cu 46 mai mulţi decît în perioada
respectivă a anului precedent (260). Dat fiind faptul că din aceşti, 306 de membri, 44
fac parte din echipele nou constituite în anul 2010, constatăm că, în perioada 20092010 nu s-au produs schimbări globale esenţiale în componenţa numerică a EMD.
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Aici şi în continuare, datele comparative pe anul 2009 sunt din Raportul privind implementarea prevederilor Strategiei
Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe
umane pe perioada anului 2009.
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Dinamica fluctuaţiei numărului de membri în EMD indică la aceiaşi stabilitate
relativă a personalului – în 12 EMD numărul de membri a rămas acelaşi ca şi în 2009;
în 9 numărul membrilor a crescut; iar în celelalte 5 echipe active în 2009 s-a redus.
De asemenea, remarcăm că numărul mediu de membri în echipa
multidisciplinară de asemenea nu s-a schimbat esenţial, comparativ cu nivelul din
2009, fiind de aproximativ 10 membri (exact 10 în 2009 şi 9.9 în 2010). Ca şi în 2009,
cea mai numeroasă echipă e cea din Bălţi (17 membri) iar cel mai redus număr de
membri este de 7 persoane (în mai multe echipe).
Deşi prevederile normative nu stabilesc un număr exact de membri care trebuie
să activeze în cadrul EMD, existînd doar indicaţii privind calitatea profesională a
acestora, în baza experienţei acumulate în monitorizarea şi supravegherea lucrului
EMD, putem constata că din punct de vedere numeric, echipele în principiu dispun de
personal suficient pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin actele normative ale
SNR. Totodată, datele citate ne permit să constatăm că, din punct de vedere a
resurselor umane, SNR este un mecanism relativ stabil.
Totuşi, constatările de mai sus vor constitui cu adevărat un punct forte pentru
sistem doar dacă se va constata şi o fluctuaţie minimă a cadrelor, care ar confirma nu
doar că numărul membrilor EMD este unul relativ constant, dar şi că aceşti membri
dispun de capacităţile şi experienţa relevantă, iar schimbările de personal nu afectează
funcţionarea sistemului.
Astfel din rapoartele depuse de EMD se poate stabili că, spre deosebire de
perioada anului 2009, în care fluctuaţia cadrelor a fost de circa 23% (aproximativ 60
din 260), în 2010 această fluctuaţie s-a redus la cota de circa 11% (34 din 306), adică
s-a micşorat de două ori. Aproximativ acelaşi grad de fluctuaţie a cadrelor rămîne
chiar dacă excludem din calcul EMD noi, constituite în 2010 (32 din 262),
confirmîndu-se astfel un progres semnificativ.
Deşi această schimbare pozitivă se poate datora mai multor factori de diferit
ordin, putem afirma că reducerea ratei de fluctuaţie a personalului în cadrul SNR
indică la consolidarea generală a sistemului – atît la nivel de responsabilizare a
actorilor participanţi cît şi în facilitarea lucrului acestora. Putem presupune că unul
dintre principiile de bază ale SNR – abordarea multidisciplinară a cazurilor, inclusiv a
celor mai vulnerabile cazuri gestionate de organele de protecţie socială dar şi de alte
instituţii/servicii descentralizate, face ca activitatea în cadrul sistemului să fie mai
eficientă şi promptă, fapt care motivează autorităţile să activeze în cadrul EMD.
Totodată avem motive să afirmăm, că pe lîngă reducerea fluctuaţiei cadrelor, au
fost ameliorate şi consecinţele unei fluctuaţii mai ridicate în anul 2009, prin
organizarea instruirilor continue (repetate) a EMD în anul 2010 (10 echipe).
După cum este prevăzut de actele normative ce reglementează activitatea în
cadrul SNR, în cele mai multe cazuri coordonatorul echipei este reprezentantul
Direcţiei/Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei (D/SASPF) din cadrul
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Consiliului Raional/Municipal. Excepţie fac echipele din Făleşti, Glodeni (asistenţi
sociali), şi Chişinău (specialistul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor
Copilului). Astfel se observă că, la acest capitol, nu au fost depăşite rigorile
normative privind activitatea EMD. Totodată remarcăm că, spre deosebire de
perioada anului 2009, în fruntea echipelor nu se mai regăsesc reprezentanţii
organelor elective de la nivelul administrativ, astfel încît se poate spune că şi la
acest capitol au fost înregistrate progrese, asigurîndu-se premizele pentru o
participare mai activă a coordonatorilor în activitatea EMD4.
În ceea ce priveşte componenţa profesională a EMD, următoarele structuri
specializate au fost reprezentate în componenţa EMD în perioada de raportare (în
paranteze este indicat numărul de echipe în care este prezentă categoria dată de
specialişti):
• D/SASPF (31);
• organele de poliţie (30);
• Agenţiile Teritoriale pentru Ocupare a Forţei de Muncă (ATOFM) (30);
• instituţiile medico-sanitare (29);
Din EMD mai fac parte reprezentant ai :
• ONG din domeniu (16);
• autorităţilor din domeniul educaţiei (20),;
• oficiilor stării civile (16);
• procuraturii (11);
• birourilor/direcţiilor de evidenţă si documentare a populaţiei (16);
Conform rapoartelor recepţionate, în 10 şi respectiv 6 EMD activau psihologi
şi jurişti.
De asemenea din unele echipe fac parte reprezentanţi ai altor autorităţi locale
(de ex. în Chişinău – reprezentanţii preturilor), jurişti, reprezentanţi ai mass-media
sau reprezentanţi ai organelor de specialitate (de ex. Vama Ungheni).
În principiu, specialiştii din cadrul EMD acoperă cerinţele impuse de politica
discutată, asigurînd prezenta specialiştilor competenţi în protecţia, asistenta şi
reintegrarea victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Totodată, se observă
implicarea activă a societăţii civile, prin intermediul ONG locale şi regionale în
lucrul echipelor multidisciplinare. Din rapoartele de monitorizare reiese ca această
implicare constă atît în participarea nemijlocita în soluţionarea cazurilor şi oferirea
serviciilor de specialitate beneficiarilor, cît şi în suportul tehnic şi financiar din
4

Vizitele de monitorizare în teritoriu, efectuate în cadrul primei runde de monitorizare a SNR în 2009, au indicat că
în unele cazuri cînd funcţia de coordonator este ocupata de autorităţi locale cu funcţii de decizie, funcţionalitatea
acesteia are de suferit, dată fiind multitudinea obligaţiilor pe care şi le asuma un astfel de coordonator. De asemenea,
în unele echipe apare dificultatea de a aduna echipa în componenţă mai largă.
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partea acestora. Nu în ultimul rînd este importantă participarea organelor de stare
civila şi documentare a populaţiei în lucrul echipei, acestea constituind o resursă
foarte valoroasă în ceea ce priveşte asistenţa pentru documentare a beneficiarilor,
problema lipsei actelor de identitate şi de stare civilă fiind una cu care prestatorii
serviciilor pentru victimele şi potenţialele victime ale TFU se confruntă foarte
frecvent, fapt care împiedică întreprinderea măsurilor necesare de asistenţă şi
protecţie (de exemplu primirea de către beneficiar a prestaţiei de ajutor social). În
acelaşi context, un rol important în cadrul EMD poate fi îndeplinit de jurist (din
cadrul consiliului raional, de exemplu) atît în cazurile legate de lipsă actelor cît şi în
soluţionarea altor probleme – obţinerea ordonanţei de protecţie pentru victima
violenţei domestice, asistenţa în cadrul proceselor penale a martorilor victime ale
TFU, cauze civile etc.
Una dintre problemele ce ţin de specializarea în cadrul EMD, rămîne a fi
insuficienţa serviciilor de asistenţă psihologică şi subdezvoltarea acestora în
teritoriu. Psihologii ar trebui să ocupe un rol cheie în procesul de reabilitare şi
reintegrare a beneficiarilor. De aceea se impun măsuri pentru identificarea
psihologilor şi încurajarea participării acestora în activitatea EMD.
Obiectiv 2. Armonizarea cadrului juridico-normativ naţional cu cerinţele
tratatelor internaţionale în domeniu
La moment cadrul normativ al SNR este în proces de completare. Conform
Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei SNR este necesar să fie
elaborate următoarele acte:
a)
Regulamentul cu privire la identificarea victimelor şi
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane;
b)
Regulamentul cu privire la protecţia şi asistenţa victimelor şi
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane;
c)
Regulamentul cu privire la protecţia victimelor martori ai traficului
de fiinţe umane;
d)
Regulamentul de activitate a EMD din cadrul SNR
La momentul compilării prezentului raport, proiectul Regulamentului cu
privire la identificare victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe
umane este finalizat şi pregătit pentru adoptare. Regulamentul este un instrument
operaţional de lucru pentru organele centrale de specialitate ale administraţiei
publice şi alte autorităţi administrative centrale, administraţia publica locală,
societatea civilă, organizaţiile interguvernamentale, prestatorii de servicii,
indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică a acestora.
Proiectul a trecut etapa oficială de avizare, fiind consultat şi cu principalii actori
SNR. Acesta urmează a fi expediat Comitetului Naţional pentru Combaterea
Traficului de Fiinţe Umane pentru examinare finală şi determinarea modalităţii de
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aprobare. Regulamentul va conţine şi 3 anexe:
Anexa 1 – Semnele directe de identificare a victimelor TFU;
Anexa 2 – Chestionarul A de identificare a victimelor TFU şi
Anexa 3 – Chestionarul B de identificare a potenţialelor victime ale TFU.
Remarcăm faptul că Chestionarele A şi B elaborate în conformitate cu
procedurile stabilite în proiectul Regulamentului, sunt deja utilizate ca instrumente
de lucru în cadrul SNR, iar sesiunile privind identificarea victimelor şi potenţialelor
victime ale TFU din cadrul instruirilor EMD operează anume cu aceste modele de
chestionare.
Adoptarea Regulamentului va constitui un pas important în implementarea
Strategiei SNR, asigurînd aplicarea unor proceduri standard de către toţi actorii din
sistem, fapt ce va permite o colaborare şi un schimb de informaţii mai eficient în
interiorul sistemului, cu respectarea rigorilor impuse de actele normative naţionale
şi internaţionale din domeniu prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane. Nu
în ultimul rînd, proiectul are menirea de a facilita activitatea de identificare a
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, distribuind în mod clar şi univoc
responsabilităţile din acest domeniu şi definitivînd acele etape şi proceduri care sunt
necesare pentru realizarea identificării în cadrul SNR.
Totodată, în perioada de raportare a fost elaborat primul proiect al
Regulamentului de funcţionare a echipelor multidisciplinare în cadrul Sistemului
naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime
ale traficului de fiinţe umane – care urmează a fi ajustat şi transmis pentru avizare.
Proiectul reglementează ordinea de constituire şi funcţionare a EMD, interacţiunea
dintre membri, procesul de luare a deciziilor, drepturile şi responsabilităţile EMD în
asigurarea protecţiei şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale TFU.
În perioada anului 2011 va fi elaborat şi Regulamentul cu privire la protecţia
şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, un
instrument ce va completa cadrul normativ existent cu reglementări specifice în
ceea ce priveşte asigurarea accesului victimelor şi potenţialelor victime ale TFU la
protecţie şi asistenţă de calitate în cadrul SNR.
Totodată, în perioada de raportare a fost elaborate şi aprobate prin ordinul
ministrului nr. 221-P din 04 iunie 2010 Curriculumul naţional şi suportul de Curs
pentru formarea continuă a competenţelor
asistenţilor sociali comunitari,
instrumente ce reprezintă instituţionalizarea funcţiei de instruire continuă a
membrilor EMD în cadrul MMPSF.
Astfel, se poate constata că, deşi este un proces îndelungat, constituirea
cadrului normativ al SNR continuă într-un mod calitativ şi constant, elaborarea
actelor normative bazîndu-se nu doar pe principiile generale, universal recunoscute,
ale activităţii anti-trafic, ci şi pe bogata experienţă practică a organizaţiilor,
participanţi ai SNR.
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Obiectiv 3. Consolidarea capacităţilor profesionale ale resurselor umane
După cum a fost remarcat mai sus, în anul 2010 numai în cadrul instruirilor
iniţiale şi curente din cadrul SNR, organizate cu participare Unităţii Naţionale de
Coordonare a SNR au fost instruiţi un număr de 405 persoane.
Totodată, rapoartele depuse de echipele multidisciplinare din teritoriu indică
la faptul că, din întregul număr al membrilor EMD, un număr de peste 240 de
specialişti au beneficiat de instruiri în domeniul TFU, diferite de cele organizate de
UNC, acoperind peste 585 de ore de instruire, adică, în mediu, 2.5 ore pe an pentru
fiecare specialist, ceea ce nu este un indicator suficient (în scădere cu 0.5 ore faţă de
anul 2009).
În ceea ce priveşte activităţile de instruire realizate de alte autorităţi publice
centrale în scopul consolidării capacităţilor profesionale ale specialiştilor din cadrul
SNR dar şi a întregului sistem anti-trafic din Republica Moldova, remarcăm că în
scopul dezvoltării capacităţilor profesionale ale pedagogilor şi psihologilor care
activează în instituţiile de învăţămînt preuniversitar, Ministerul Educaţiei, prin
intermediul Catedrei de psihopedagogie a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei,
realizează perfecţionarea continuă a acestora în vederea asistării copiilor-victime
ale abuzului, neglijării, inclusiv ale TFU. Pe lângă aceasta, a fost realizată instruirea
cadrelor didactice din colegii prin intermediul Centrului de informare şi
documentare privind drepturile copiilor. Totodată tehnicile investigării a cazurilor
de trafic sînt incluse în programele de studii cu referinţă la dreptul penal şi dreptul
procesual penal, precum şi în cadrul altor cursuri specializate.
Obiectiv 4. Echiparea EMD şi asigurarea cu resurse umane
Funcţionalitatea EMD depinde şi de dotarea tehnica a actorilor implicaţi. Acest
aspect este important în contextul lucrului cu beneficiarii, comunicării în cadrul
sistemului, a colectării şi procesării datelor, fiind legat de responsabilitatea acestora de
colectare a datelor în cadrul SNR dar şi de respectarea principiul confidenţialităţii
datelor personale ale beneficiarilor. Nu în ultimul rînd funcţionarea eficientă a EMD
depinde şi de disponibilitatea unui spaţiu de muncă care ar permite, desfăşurarea
şedinţelor echipei precum şi lucrul cu beneficiarii în corespundere cu principiile şi
standardele din domeniu.
Conform datelor pe anul 2010, oferite de EMD, din cele 31 de echipe toate 31
erau dotate cu telefoane, 25 - cu calculatoare, 21 - cu imprimante, 18 - cu aparate de
fax şi doar 3 cu safeuri.
Totodată, doar 14 echipe dispuneau de încăperi destinate pentru lucrul EMD.
De asemenea, EMD au indicat drept unul dintre aspectele problematice, faptul că
locurile de muncă în cadrul secţiilor de asistenta sociala sunt amenajate insuficient. În
acest context se impune necesitatea de a acorda susţinerea tehnică EMD, mai ales
asigurarea cu birou separat de munca. Acest lucru se impune cu atît mai mult, cu cît
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specificul domeniului de activitate al EMD din cadrul SNR, cere asigurarea anumitor
condiţii, inclusiv confidenţialitate, în lucrul cu beneficiarii.
Un alt indicator pentru estimarea funcţionării EMD a fost numărul şi procedura
de organizare a şedinţelor echipelor. Astfel, în baza rapoartelor EMD s-a stabilit că
acestea au organizat pe parcursul anului 2010 în mediu cîte 5 şedinţe (cu 1 şedinţă mai
mult decît în 2009). Cele mai multe şedinţe au fost susţinute de EMD din Vulcăneşti,
Rezina şi Cimişlia (14, 12 şi 10 şedinţe respectiv). Cel puţin două şedinţe s-au
organizat în fiecare EMD, ceea ce constituie un anumit progres, dat fiind faptul că în
2009 au existat cel puţin 3 echipe care au susţinut doar cîte o şedinţă. Durata medie a
unei şedinţe a fost de aproximativ 2 ore, similar anului 2009.
Astfel, se poate spune că, în perioada de raportare, au avut loc anumite
schimbări pozitive în organizare activităţilor EMD. De asemenea se poate presupune
că aceşti indicatori vor fi şi mai înalţi odată cu aprobarea şi punerea în aplicare a
Regulamentul de activitate a EMD din cadrul SNR, care va stabili obligaţii concrete
ale EMD şi va reglementa procedurile de luare a deciziilor în cadrul echipelor.
Totodată, desfăşurarea instruirilor continue ar redresa unele dintre probleme legate de
acest aspect al lucrului EMD.
Obiectiv 5. Elaborarea mecanismului de finanţare a protecţiei şi asistenţei
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU
Unul dintre obiectivele Strategiei SNR constă în transmiterea responsabilităţilor
privind susţinerea financiară a măsurilor de protecţie şi asistenţă a beneficiarilor de la
donatori către Guvernul Republicii Moldova. Totodată, PA al SNR prevede alocarea
finanţelor publice pentru acordarea asistenţei în repatrierea şi reabilitarea victimelor
TFU, inclusiv prin finanţarea CAP .
Astfel în anul 2009, 18 % dintre cheltuielile CAP au fost acoperite din mijloace
bugetare, alocîndu-se în acest sens 483,6 mii lei, fiind cheltuiţi 477,9 mii lei. În 2010,
Guvernul a continuat să finanţeze CAP la aproximativ acelaşi nivel ca şi în 2009 (461
mii lei). Creşterea finanţării în perioada de referinţă nu a fost posibilă din cauza
reducerilor bugetare condiţionate de criza economică. În schimb în 2011, contribuţia
bugetului de stat la finanţarea CAP va fi de două ori mai mare, acoperind şi costurile
de salarizare ale centrului. Astfel va fi îndeplinită sarcina prevăzută în PA pentru anul
2011.
Mai mult ca atît, în 2011, alte 5 centre (în Bălţi, Cahul, Căuşeni, Drochia şi
Hînceşti) vor beneficia de finanţare de la bugetul de stat, în scopul asigurării acoperirii
teritoriale şi durabilităţii programelor de asistenţă de reintegrare pe termen lung.
În ceea ce priveşte aspectul financiar al funcţionalităţii EMD, rapoartele depuse
de acestea s-au deosebit, în comparaţie cu rapoartele similare depuse pentru perioada
anului 2009, cu un grad mai mare de transparenţă şi detaliere, astfel făcîndu-se un
anumit progres în evaluarea costurilor pe care le implică SNR.
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Cu toate acestea, analiza rapoartelor depuse indică la faptul că evidenţa
financiară în unele EMD este încă insuficientă – multe rapoarte nu conţineau date
privind sursele financiare folosite pentru oferirea serviciilor beneficiarilor, de aceea
generalizările la acest capitol nu vor avea un caracter exact.
Astfel, EMD au fost rugate să raporteze asupra mijloacelor financiare, primite
în perioada de raportare pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime
ale TFU din următoarele surse:
• Bugetele locale;
• Bugetele raionale/municipale;
• Bugetul de stat;
• Donatori;
• Alte surse.
Din rapoartele depuse rezultă că cea mai mică contribuţie EMD o primesc de la
bugetele locale. Echipele care au reflectat în rapoartele lor contribuţiile de la această
sursă de finanţare au raportat în total 8500 de lei finanţare de la bugetele locale. În
medie, pentru fiecare echipă care a beneficiat de astfel de susţinere (4 EMD) revin
2.125 de lei contribuţie de la bugetul local. Cea mai mare contribuţie a bugetului local
raportată este de 5.300 lei (EMD Cimişlia).
Conform rapoartelor ce reflectă această sursă de finanţare, din bugetele
raionale şi municipale activităţile SNR au fost susţinute cu cel puţin 28,4 mii lei (6
EMD, în medie – aproximativ 4.700 lei pe echipă). Cea mai mare contribuţie din
această sursă a fost alocată în raionul Ştefan-Vodă – 12 mii lei.
De la bugetul de stat, EMD teritoriale, au primit pentru protecţia şi asistenţa
beneficiarilor, o contribuţie de cel puţin 116,00 mii lei (10 EMD, în medie cîte
aproximativ 11,6 mii lei), cea mai mare contribuţie fiind alocată pentru asistenţa
beneficiarilor SNR în Cahul – 47,32 mii lei. Remarcăm că în această categorie de
cheltuieli, EMD au indicat preponderent ajutoarele sociale, sursele din fondurile locale
de susţinere socială a populaţiei, dar şi alte forme de finanţare.
Cele mai mari cheltuieli pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor
victime ale TFU la nivelul teritorial al SNR, au fost acoperite de către donatori (au
fost raportaţi 464.9 mii lei).
Astfel, numai din rapoartele EMD ce conţineau date privind asistenţa financiară
primită se poate stabili că pentru activităţile SNR la nivel teritorial în 2010 s-au
cheltuit cel puţin 637,4 mii lei, ceea ce constituie în medie aproximativ 20,5 mii lei
pentru fiecare EMD.
Deşi aceste date nu reflectă situaţia generală la acest capitol, raportarea
financiară a EMD fiind încă insuficientă, ele sunt indicative pentru anumit tendinţe.
Astfel, se poate constata că SNR este încă în mare măsură dependent de donaţiile din
exterior, ceea ce, în principiu este firesc pentru faza de implementare activă la care se
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află sistemul la moment, fapt prevăzut şi de documentele normative ale SNR. Cu toate
acestea, în comparaţie cu anul precedent, se poate constata o creştere a ponderii
finanţelor publice în acoperirea cheltuielilor în cadrul SNR, ceea ce indică la faptul că
sistemul devine mai durabil, iar statul Republica Moldova face eforturi pentru a prelua
responsabilitatea pentru asigurarea asistenţei şi protecţiei victimelor şi potenţialelor
victime ale TFU. Astfel, deşi o parte considerabilă a cheltuielilor este acoperită de
donatori, autorităţile publice alocă resurse importante (prestaţii sociale, ajutoare
materiale, ajutor social, servicii etc.) pentru implementarea SNR.
B. Managementul SNR.
Obiectiv 6. Dezvoltarea coordonării activităţilor la diferite niveluri SNR
Unul din obiectivele prioritare al SNR este abordarea sistemică a protecţiei şi
asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane.
Funcţionarea unui sistem depinde de interacţiunea dintre părţile sale componente –
coordonarea activităţilor, comunicarea, informarea reciprocă etc. Important în acest
proces este şi capacitatea fiecărui actor al sistemului de a asigura continuitatea
activităţilor de asistenţă şi protecţie prin coordonare şi monitorizare.
Cu referire la dezvoltarea coordonării activităţilor la diferitele nivele ale SNR,
EMD a avut, în mediu, cîte 2 şedinţe de coordonare cu Comisiile teritoriale pentru
combaterea TFU (similar anului 2009). Cele mai multe interacţiuni au fost înregistrate
în Rezina, unde au avut loc 5 astfel de şedinţe. Totodată 13 EMD fie nu-au avut loc
aceste şedinţe cu Comisiile, fie nu le-au raportat (12 în 2009). Coordonarea activităţii
fiecărei EMD cu UNC s-a realizat prin diferite mijloace. Fiecare echipă a avut în
mediu 3 şedinţe de coordonare cu UNC, a contactat telefonic de 10 ori şi electronic
(email, alte mijloace electronice) de 5 ori cu unitatea din cadrul MMPSF.
Trebuie sa menţionă faptul ca un lucru considerabil se face şi pentru susţinerea
procedurii de repatriere a beneficiarilor (evaluarea familiei, condiţiilor de trai şi
oportunitatea de a reveni direct sau post plasament în comunitate).
Se poate concluziona, că deşi conlucrarea cu UNC este relativ strînsă,
comunicarea în cadrul SNR este neuniformă şi insuficientă. Îmbunătăţirea acestui
proces ar putea contribui la evitarea eventualelor erori în cadrul SNR – confuzii,
suprapunere a activităţilor, monitorizare şi management informaţional insuficiente,
utilizarea ineficientă a resurselor locale şi naţionale.
În acest context, mecanismul de comunicare/coordonare urmează a fi susţinut
de acte normative adecvate, cum ar fi Regulamentul de funcţionare a echipelor
multidisciplinare în cadrul Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, care va stabili
principiile şi direcţiile de coordonare, precum şi obligaţiile concrete ale actorilor SNR.
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Obiectiv 7. Dezvoltarea sistemului de monitorizare şi evaluare a asistenţei şi
protecţiei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane
EMD îşi îndeplinesc funcţia de monitorizare a cazurilor de asistenţă şi
protecţie, utilizînd în acest scop mai multe instrumente (în particular – şedinţele
individuale cu beneficiarii, vizitele la domiciliu, apelurile telefonice, consultaţii
individuale şi de grup, convorbiri cu persoanele apropiate). Conform rapoartelor EMD
cazurile sunt monitorizate, în mediu, pentru o perioadă de 6 luni în procesul de
acordare a serviciilor (perioada variază de la 1 lună la 12 luni) şi 5 luni după
intervenţie (de la 1 lună la 24 în dependenţă de EMD). Astfel nu se observă schimbări
semnificative în comparaţie cu situaţia pe anul 2009.
În acest context putem concluziona că, monitorizarea cazurilor, trebuie să fie
realizată un mod individual, reieşind din particularităţile cazului, deşi este binevenită
stabilirea unei perioade minime de monitorizare şi periodicitatea acţiunilor de
monitorizare. Aceste aspecte vor fi reglementate prin Regulamentului de activitate a
EMD din cadrul SNR, proiectul căruia a fost elaborat în 2010 şi care urmează a fi
definitivat în primul semestru al anului 2011 şi aprobat ulterior.
Obiectiv 8. Încheierea acordurilor de colaborare între participanţii SNR şi
dezvoltarea colaborării practice
Un prim indicator analizat pentru monitorizarea dezvoltării parteneriatului
social în cadrul SNR a fost numărul acordurilor de cooperare încheiate de către actorii
sistemului în scopul organizării lucrului EMD în perioada de raportare. Dintre
echipele multidisciplinare, în 2010, doar 4 echipe din 31 aveau încheiate acorduri
bilaterale sau multilaterale de colaborare în contextul SNR. Celelalte EMD au indicat
că recurg la stilul neformal de cooperare. Pe de altă parte, ONG-urile participante în
sistem utilizează pe larg instrumente precum acordurile de cooperare bilaterale şi
multilaterale în relaţiile cu organele publice, organizaţiile internaţional şi alte ONGuri.
Astfel deşi se observă o anumită activizare în stabilirea parteneriatelor (atît
formale cît şi neformale), acestea nu au un caracter stabil şi sistematic, fapt care
impune luarea unor măsuri suplimentare în acest sens. Formalizarea mecanismului de
cooperare este importantă pentru coordonarea mai eficientă a activităţilor în cadrul
SNR, pentru distribuirea sarcinilor şi funcţiilor, pentru îmbunătăţirea procesului de
referire a beneficiarilor şi pentru asigurarea continuităţii colaborării. De aceea, este
necesară elaborarea şi aprobarea unui model de acord care să poată fi utilizat de toţi
participanţii SNR, în special de către EMD.
În ceea ce priveşte colaborarea practică şi rolul diverşilor actori în activităţile
SNR, conform rapoartelor depuse de către EMD, cea mai strînsă cooperare a fost cea
dintre EMD teritoriale. Astfel echipele au referit între ele cel puţin 122 de cazuri.
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Totodată, cel puţin 64 de cazuri au fost referite de poliţie (cu 59 mai multe decît în
2009), ceea ce denotă o activizare semnificativă a referirilor efectuate de organele de
drept şi consolidarea rolului reprezentanţilor poliţiei în structura EMD. În general,
echipele multidisciplinare apreciază cooperarea cu poliţia, ca fiind una mai productivă
decît în trecut, fapt ilustrat şi de numărul referirilor în perioada de referinţă. Cu toate
acestea, unele EMD-uri reclamă şi anumite neajunsuri în colaborarea cu organele de
drept, care se manifestă mai ales în caracterul unilateral al acestei colaborări.
De asemenea, în perioada de raportare, conform datelor furnizate de EMD,
ONG-urile active în cadrul SNR au referit 45 de cazuri către echipele din teritoriu, cu
8 mai puţine decît în anul 2009.
Totodată menţionăm că, în perioada de raportare, 32 cazuri au fost referite către
CAP de către organele de poliţie şi 56 de către ONG din domeniu.
Direcţia de activitate 2: Asigurarea accesului victimelor şi potenţialelor victime
ale traficului de fiinţe umane la asistenţa şi protecţia necesară.
Scopul fundamental al Strategiei SNR constă în asigurarea respectării
drepturilor omului victimelor TFU prin garantarea accesului necondiţionat la
protecţia necesară şi asistenţă de calitate. Pentru a fi realizat acest scop, însă, sunt
necesare progrese vizibile în:
a) Dezvoltarea serviciului de identificare a victimelor TFU la toate nivelurile SNR;
b) Dezvoltarea procesului de referire a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU;
c) Reformarea sistemului de asistenţă pentru victime TFU şi integrarea acestuia în
sistemul naţional de protecţie socială;
d) Dezvoltarea reţelei de servicii pentru victimele şi potenţialele victime ale TFU la
toate nivelurile SNR;
Obiectiv 9. Dezvoltarea serviciului de identificare a victimelor TFU la toate
nivelurile SNR
Identificarea victimelor traficului de fiinţe umane reprezintă un complex de
acţiuni, în cadrul cărora specialiştii împuterniciţi, în baza datelor obţinute de la
prezumata victimă ori de la persoane fizice ori juridice, care deţin informaţii despre
acţiuni ilicite, comise în raport cu victima dată, analizează datele acumulate, compară
elemente ale infracţiunii comise cu semnele traficului de fiinţe umane stabilite prin
legislaţie şi concluzionează acceptarea beneficiarului în calitate de victimă a traficului
de fiinţe umane.
Înainte de constituirea SNR, cazurile de trafic de fiinţe umane erau în mare
parte identificate şi asistate de către partenerii Organizaţiei Internaţionale pentru
Migraţie şi a unor ONG de peste hotare, de către poliţia din RM şi cîteva organizaţii
specializate, care activau cu preponderenţă în capitală. La nivel raional şi comunitar,
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procedura de identificare a victimelor traficului de fiinţe umane nu era cunoscută de
către specialişti şi multe victime nu intrau în sistemul de protecţie socială.
Una dintre principalele sarcini dar şi realizări ale procesului de creare a SNR în
Republica Moldova a fost dezvoltarea capacităţilor de identificare a victimelor TFU,
la acei specialişti ai diverselor organizaţii participante în SNR, care prin activitatea lor
contactează cu victimele TFU. Astfel identificarea victimelor TFU constituie o
componentă importantă a instruirilor (iniţiale şi continue) ale EMD, iar în scopul
facilitării executării acestei funcţii de către EMD şi alte organizaţii, participanţi SNR,
a fost elaborat Regulamentul cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor
victime ale traficului de fiinţe umane şi instrumentele de identificare – lista semnelor
directe pentru identificarea victimelor TFU şi Chestionarul A de identificare a
victimelor TFU, care este deja pus în aplicare în cadrul SNR. Toate aceste măsuri
contribuie la standardizarea funcţiei de identificare a victimelor TFU în cadrul SNR,
ţinînd cont de prioritatea asigurării drepturilor omului, victimă a TFU conform
standardelor internaţionale din domeniu.
Conform rapoartelor depuse, în 2010 EMD au identificat la nivel local 135 de
victime ale TFU, dintre care 100 adulţi (73 femei şi 27 bărbaţi) şi 35 copii (23 fete şi
12 băieţi). Astfel se remarcă o creştere a numărului de victime identificate în teritoriu
de către EMD cu 46 persoane, fapt ce se poate datora atît extinderii teritoriale a SNR
(12 din cele 135 victime ale TFU au fost identificate de EMD nou constituite în
Basarabeasca, Briceni, Glodeni şi Orhei) precum şi îmbunătăţirii procedurii de
identificare prin instruirile continue şi implementarea noilor instrumente de lucru, în
special a Chestionarului A de identificare a victimelor TFU. Din perspectiva de gen,
se observă o creştere de două ori a proporţiei de victime bărbaţi (28% din numărul
total în 2010, comparativ cu 13.7% în 2009), precum şi a procentajului de copii,
victime a TFU (26% în 2010, comparativ cu 18% în 2009).
Distribuţia numărului de victime ale TFU identificate pe raioane în cei doi ani este
ilustrată în Tabelul 2:
Tabelul 2. Identificarea victimelor TFU
EMD
Anenii-Noi
Basarabeasca
Bălţi
Briceni
Cahul
Cantemir

Adulţi
Femei
1
1
9
2
2
7

bărbaţi
1
5

Copii

TOTAL

2
1
-

1
4
9
3
2
12

18

Călăraşi
Căuşeni
Chişinău
Cimişlia
Comrat
Edineţ
Drochia
Făleşti
Floreşti
Glodeni
Hînceşti
Leova
Nisporeni
Ocniţa
Orhei
Otaci
Rezina
Rîşcani
Sîngerei
Soroca
Ştefan-Vodă
Şoldăneşti
Teleneşti
Ungheni
Vulcăneşti
TOTAL

5
1
1
1
1
3
5
2
5
10
3
5
1
2
3
3
73

5
1
4
1
1
1
3
3
1
1
27

11
4
2
1
2
6
3
2
1
35

21
6
6
2
2
3
3
6
5
2
2
12
10
4
5
4
4
3
4
135

Conform Strategiei SNR, chestionarele completate privind cazurile de trafic
identificate trebuie să fie expediate Unităţii Naţionale de Coordonare a SNR pentru
sistematizarea informaţiei şi coordonarea activităţilor de referire în cadrul SNR.
Cu toate acestea, analiza comparativă a datelor deţinute de UNC cu cele
prezentate de EMD sugerează că nu toată informaţia despre victimele identificate şi
asistate la nivel raional şi comunitar este transmisă la Unitatea Naţională de
Coordonare a SNR, fapt care îngreunează procedura de sistematizare a datelor.
Un rol important în identificarea victimelor TFU îl au şi ONG active în
domeniu. Acest rol se manifestă atît prin activităţi independente de identificare cu
referirea ulterioară a victimelor pentru asistenţă şi protecţie în cadrul sistemului, cît şi
prin participarea ONG în activităţile de identificare cu EMD. Astfel, din rapoartele
privind implementarea SNR depuse de ONG-uri privind activităţile în domeniu rezultă
că în perioada de raportare au fost identificate un număr de cel puţin 107 victime,
inclusiv 100 adulţi (89 femei şi 11 bărbaţi şi 7 copii. Dat fiind faptul că sistemul actual
19

de colectare a datelor în cadrul SNR nu poate la moment preveni în totalitate
suprapunerea de date, atenţionăm că aceeaşi beneficiari se pot regăsi în statisticile
altor membri ai SNR (EMD sau CAP).
În acest context putem menţiona ca un exemplu, dezvoltarea identificării
victimelor traficului de fiinţe umane la nivel local prin intermediul liniei fierbinţi şi a
echipei multidisciplinare mobile compusă din specialiştii organelor de drept şi
psihologii Centrului Internaţional „La Strada”. În perioada de raportare, prin
intermediul echipei multidisciplinare mobile a Centrului Internaţional „La Strada” a
fost identificat un număr de 19 victime ale TFU (12 femei şi 7 bărbaţi). De asemenea
în perioada raportată, prin intermediul Liniei Fierbinte întreţinute de CI „La Strada”,
au primit consiliere 43 prezumate victime ale TFU.
În baza Acordului de colaborare tripartit dintre MMPSF, Misiunea Organizaţiei
Internaţionale pentru Migraţie în RM şi Fundaţia Elveţiană Terre des Hommes în RM,
semnat la 12 martie 2009 în scopul prevenirii şi protecţiei victimelor şi potenţialelor
victime ale TFU, în perioada de referinţă - anul 2010 - au fost organizate 27 misiuni
de repatriere a 67 copii, dintre care: 33 copii din Federaţia Rusă (10 misiuni), 30 copii
– din Ucraina (12 misiuni), 2 copii din România (2 misiuni), 1 copil din Belgia şi 1
copil din Italia. Pe parcursul anului 2010 au fost repatriaţi 70 adulţi (55 victime ale
traficului de fiinţe umane – 13 bărbaţi şi 42 de femei) şi 15 migranţi aflaţi în
dificultate – (8 bărbaţi şi 7 femei - unde a fost inclus şi identificarea, perfectarea
actelor, însoţirea victimelor, transportul aerian sau terestru pînă la destinaţie în
Republica Moldova.
Obiectiv 11. Dezvoltarea procedurii de referire a victimelor TFU
Procedura de referire a beneficiarilor pentru asistenţă şi protecţie reprezintă un
instrument cheie pentru acordarea victimelor TFU unor servicii specializate şi
individualizate, corespunzătoare necesităţilor şi intereselor lor. La fiecare dintre
‚nivelele SNR este necesară dezvoltarea serviciilor pentru victimele TFU cu diferite
grade de specializare conform necesităţilor identificate. Serviciile de specializare
înaltă trebuie să fie acordate beneficiarilor la nivel naţional. Pînă la crearea SNR,
reţeaua de servicii de nivel local destinate victimei TFU nu era dezvoltată, astfel încît
cele mai multe servicii erau oferite la nivel naţional, ceea conducea la un cost mediu
înalt pentru aceste servicii. De aceea, unul dinte obiectivele Strategiei SNR a devenit
dezvoltarea sistemului local de servicii la nivel raional şi comunitar, precum şi a
procesului de referire de la un nivel la altul.
În perioada de raportare, conform datelor oferite de echipele multidisciplinare,
61 de cazuri au fost referite pentru asistenţă şi protecţie la nivel naţional, adică la
servicii de specializare înaltă. Pentru comparaţie, în anul 2009, 38 de cazuri au fost
referite pentru asistenţă la acest nivel. Aceste date confirmă faptul că reabilitarea
victimelor TFU necesită intervenţii de specializare înaltă care ar asigura recuperarea
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fizică, psihologică şi socială a persoanelor care au suferit de pe urma acestei crime,
dar şi că serviciile disponibile la nivel local şi raional adesea nu sunt suficiente pentru
acordarea asistenţei necesare, fie accesul la aceste servicii este mai anevoios.

Obiectiv 12. Reformarea sistemului de asistenţă pentru victimele TFU şi integrarea
acestuia în sistemul naţional de protecţie socială
Durabilitatea mecanismului de asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale
TFU din cadrul SNR depinde în mare măsură de gradul de integrare a acestuia în
sistemul naţional de protecţie socială. Înainte de crearea SNR , în general, victimele
traficului de fiinţe umane aveau acces doar la asistenţa acordată de organizaţiile
neguvernamentale şi interguvernamentale specializate. La moment, dat fiind faptul că
victimele TFU reprezintă una dintre categoriile socialmente vulnerabile, acestora
trebuie să le fie garantat întregul spectru de beneficii sociale oferite în cadrul
sistemului asistenţei sociale de stat.
Astfel, pentru perioada de referinţă, conform datelor obţinute prin monitorizare,
victimele TFU au beneficiat de asistenţă socială în cadrul sistemul de asistenţă socială
de stat conform următorului tabel:
Tabelul 3: Asistenţa victimelor TFU în cadrul sistemului asistenţei sociale de stat
Măsuri de asistenţă socială
Prestaţii de ajutor social
Servicii sociale:
1. îngrijirea la domiciliu
2. cantinele de ajutor social
3. sprijin din partea asistenţilor sociali comunitari
4. serviciile centrelor comunitare
5. specializate de îngrijire de zi
6. centre de plasament temporar
7. servicii de tip familie
8. plasarea în CAP sau alt centru5
9. plasarea în instituţiile pentru persoanele cu dizabilităţi
10.plasarea în instituţiile rezidenţiale pentru copii

Nr. beneficiarilor
2009
2010
63
37
3
9
71
15
9
18
1
15
1
-

1
84
3
6
27
8
23
8

Tabelul 3 indică la faptul că EMD depun eforturi pentru asigurarea accesului
victimelor TFU la asistenţă în cadrul sistemului asistenţei sociale de stat. Cu toate
acestea analiza comparativă a asistenţei sociale acordate victimelor TFU în anii 2009
5

Această cifră reflectă plasarea în CAP doar a celor beneficiari care au fost referiţi de către EMD.
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şi 2010, indică o anumită dinamică negativă. Astfel, în ceea ce priveşte prestaţiile de
ajutor social, numărul beneficiarilor SNR, victime ale TFU care au beneficiat de acest
mijloc de asistenţă socială a scăzut dramatic – dacă în anul 2009 prin intermediul celor
26 de EMD active au fost facilitat accesul la prestaţii de ajutor social unui număr de
63 de victime, atunci în 2010, cînd în sistem activau 31 de echipe, doar 37 de victime
au beneficiat de prestaţii de ajutor social. Aceste constatări pot conduce la concluzia
că specialiştii din cadrul SNR adesea aleg să apeleze la asistenţa externă a donatorilor,
care este mai uşor de accesat, decît să mobilizeze resursele locale disponibile în
sistemul naţional de asistenţă socială. Dacă este adevărată, o astfel de abordare ar
contraveni scopurilor Strategiei SNR, care prevede preluarea graduală de către stat a
responsabilităţilor pentru acordarea asistenţei şi protecţiei beneficiarilor SNR.
Obiectiv 13. Dezvoltarea reţelei de servicii pentru victimele TFU la toate nivelurile
SNR
Deşi scopul final al Strategiei SNR este de a asigura gestionarea de către
Guvern a SNR ca parte a sistemului naţional de protecţie socială, la moment, în faza
de implementare activă a Strategiei, este foarte important de a menţine parteneriatul
social existent dintre organizaţiile guvernamentale, neguvernamentale şi internaţionale
în scopul asigurării calităţii asistenţei şi protecţiei acordate în cadrul SNR victimelor şi
potenţialelor victime ale SNR.
Dezvoltarea procedurilor de referire a victimelor traficului de fiinţe umane şi
transmiterea responsabilităţii pentru acordarea serviciilor acestei categorii de
beneficiari către stat, nu trebuie să conducă la reducerea nivelului de calitate a acestor
servicii sau reducerii spectrului serviciilor.
Din acest considerent, una dintre sarcinile monitorizării este colectarea
informaţiei privind spectrul de servicii care au fost acordate victimelor traficului de
fiinţe umane în afara cadrului sistemului de protecţie socială de stat, fiind susţinute din
contul diferitor programe de asistenţă cu suportul donatorilor internaţionali sau
externi.
Informaţia prezentată în tabelul de mai jos reflectă gama de servicii de care au
beneficiat victimele traficului de fiinţe umane în perioada de raportare, anul 2010,
atunci cînd coordonarea asistenţei era realizată de EMD şi ONG-uri, respectiv:
Tabelul 4: Servicii acordate victimelor TFU prin intermediul EMD cu suportul
diferitor programe finanţate de către donatori
Servicii acordate victimelor
1. Asistenţă în repatriere;

Cazuri Cazuri
asistate asistate
(EMD) (ONG)
29
3

22

2. Plasarea temporară în Centrul de asistenţă si protecţie a
victimelor TFU sau în alt centru, care oferă servicii
specializate sau primare pentru persoanele aflate in
dificultate;
3. Ajutor de primă necesitate (alimente, obiecte de igienă
personală, medicamente, îmbrăcăminte şi similare);
4. Asistenţă medicală;
5. Asistenţă psihologică (consiliere individuală si de grup,
consilierea membrilor de familie, etc.);

21

33

92

46

52

37

62

60

6. Asistenţă în restabilirea şi perfectarea actelor
7. Asistenţă juridică (reprezentare în instanţii diferite,
soluţionarea problemelor locative etc.);

22

21

19

56

8. Integrare în învăţămîntul general obligatoriu;
9. asigurarea integrării profesionale (informare si
consiliere profesionala, orientare si formare
profesionala,stagiu);
10. asistenţă in plasarea în cîmpul muncii;
11. consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea unei activităţi
de întreprinzător;
12. măsuri de dezvoltare a potenţialului personal
(participarea în grupuri de susţinere, grupuri de consultare
psiho-socială etc.);

8

7

12

55

7

22

-

3

2
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După cum indică datele de mai sus, majoritatea victimelor, care au beneficiat de
asistenţă şi protecţie prin intermediul EMD au primit аjutor de primă necesitate
(alimente, obiecte de igienă personală, medicamente, îmbrăcăminte şi similare),
asistenţă psihologică (consiliere individuală şi de grup, consilierea membrilor de
familie, etc.) şi asistenţă medicală. ONG-urile, în schimb au oferit preponderent
asistenţă psihologică şi juridică, precum şi informare şi consiliere profesionala.
Astfel, se poate afirma că, pe lîngă faptul că asistenţa finanţată din exterior
completează programul de asistenţă garantat de stat, actorii cu profil diferit din cadrul
SNR, de asemenea se completează reciproc în oferirea serviciilor calitative victimelor
TFU.
Activitatea Centrului de asistenţă si protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale
traficului de finite umane (CAP)
Cel mai mare furnizor de servicii pentru victimele traficului de fiinţe umane în
Republica Moldova este Centrul de asistenţă si protecţie a victimelor şi
potenţialelor victime ale traficului de finite umane (CAP).

23

De cele mai multe ori CAP este primul punct de contact cu Moldova pentru
persoanele care se reîntorc acasă după experienţa oribilă de victimă a traficului. Creat
în anul 2001, Centrul acordă asistenţă de criză într-un mediu sigur şi prietenos.
În septembrie 2001, OIM Moldova, a deschis primul centru de reabilitare a
victimelor traficului de persoane în Chişinău ca răspuns la necesitatea acordării
asistenţei victimelor TFU repatriate din ţările Balcanice. În 2003 cu suportul UNICEF
a fost deschisă aripa pentru mame cu copii unde beneficiarii pot primi asistenţă
calificată specializată. În 2007, cu susţinerea Guvernului RM, a fost alocat spaţiu fără
plată de arendă pentru Centru. În 2008 CAP a fost instituţionalizat prin H.G. Nr. 847
din 11.07.2008 cu privire la crearea instituţiei publice. Astfel începând cu anul 2009,
CAP beneficiază de susţinere financiară a costurilor sale operaţionale din partea
bugetului de stat, iar începând cu anul 2011 va primi şi finanţare pentru salariile
personalului.
În timpul plasamentului în CAP, beneficiari sunt asiguraţi cu hrană si pot beneficia
de o gamă largă de asistenţă:
− Cazare în condiţii de siguranţă;
− Consiliere psihologică;
− Suport social;
− Asistenţă medicală;
− Asistenţă juridică;
− Activităţi creative.
În anul 2010, echipa de intervenţie a CAP a constat din 21 de persoane,
inclusiv administrator, director, 10 asistenţi sociali, psiholog, medic, jurist şi personal
auxiliar.
CAP conlucrează în permanenţă cu UNC şi EMD teritoriale în procesul de
asistenţă a beneficiarilor şi monitorizare a cazurilor. Pe lângă aceasta, în perioada de
monitorizare, CAP a colaborat cu peste 25 de ONG-uri, centre şi instituţii publice.
Monitorizarea cazurilor de către asistenţii sociali ai CAP durează pînă la un an,
şi are loc prin vizite de monitorizare, apeluri telefonice, solicitarea informaţiilor de la
SAS sau ONG local. În unele cazuri beneficiarii revin singuri la centru pentru ajutor.
Tabelul 5. Beneficiarii Centrului de Asistenţă şi Protecţie a victimelor şi
potenţialelor victime ale traficului de finite umane (CAP)
Beneficiari
Victime ale TFU
Copiii ai victimelor TFU
Copii Repatriaţi
Victime ale violenţei

adulţi
f
m
82
12
1
2
29

1

minori
f
m
4
6
29
31
2
13
16
10

total
104
63
15
56
24

Minori identificaţi fără însoţire
în străinătate
Migranţi în dificultate
Prevenire / potenţiale victime
ale TFU
Total

5

2

7

9

10

1

3

23

44

7

23

13

87
355

În anul 2010, CAP a oferit protecţie si asistenţă unui număr de 104 de victime
TFU inclusiv 94 adulţi (82 femei şi 12 bărbaţi) şi 10 copii (4 fete şi 6 băieţi), cu 26
mai puţin decât în perioada anului 2009. Analizând desegregarea după criteriul de gen
a victimelor asistate în cei doi ani, constatăm o creştere a procentajului de victime
bărbaţi şi băieţi (19% în 2010, comparativ cu 12% în 2009). Totodată se constată o
creştere a ratei copiilor, victime a TFU (9.6% din numărul total în 2010, comparativ
cu 5.3% în 2009).
Din numărul total de beneficiari, 238 au fost cazaţi în CAP în 2010.
Toţi 355 beneficiari au primit asistenţă socială în cadrul CAP. Această asistenţă
acoperă direct nevoile sociale ale beneficiarilor în strânsă colaborare şi conlucrare cu
echipele multidisciplinare din comunităţi în procesul de identificare, reabilitare,
referire, reintegrare şi monitorizare a victimelor, şi potenţialelor victime ale TFU în
baza planurilor de reintegrare.
Pe parcursul anului 2010 în cadrul Centrului a fost acordata asistenţă
psihologică pentru 325 persoane, cu 60 mai puţine decât în perioada anului 2009.
Dintre acestea, 160 de cazuri au fost noi, iar alte 165 persoane au primit asistenţă
psihologică continuă (repetată). Au fost efectuate 1512 consilieri individuale cu
beneficiarii, 66 consilieri de familie şi 57 consilieri telefonice.
În anul 2009 au fost prestate servicii medicale la 182 persoane, cu 8 mai puţine
decît în 2009. CAP oferă asistenţă medicală voluntară tuturor beneficiarilor plasaţi.
Specialiştii stabilesc diagnosticul după care urmează tratamentul medicamentos daca
este necesar. Tratamentul medicamentos poate fi efectuat atât staţionar cât şi
ambulatoriu. Totodată, beneficiarii centrului pot obţine poliţe de asigurare medicală
din cadrul proiectelor de asistenţă a OIM.
De asemenea, în 2010, prin intermediul CAP, 150 de beneficiarii noi au primit
asistentă juridică primară, cu 10 mai mulţi decît în 2010.
În ceea ce priveşte referirile la CAP, în perioada de raportare numărul
beneficiarilor referiţi de organele de drept pentru acordarea asistenţei şi protecţiei a
fost de 32 persoane, de ONG – 36 persoane şi de EMD – 16.
Conform datelor din rapoartele depuse, în 2010 programele de asistenţă şi
protecţie ale EMD cuprindeau un număr de 122 de victime ale TFU dintre care 98 au
fost reintegrate cu succes în comunitate în aceeaşi perioadă. Astfel este atinsă o rată de
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reintegrare de 80%. Aceiaşi rată este raportată şi de către CAP. Acest indicator
demonstrează că eficienţa SNR în realizarea scopului său fundamental – respectarea
drepturilor omului, victimă a TFU, este în mare parte realizat.
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Direcţia de activitate 3: Prevenirea TFU prin acordarea asistenţei sociale
potenţialelor victime
Obiectiv 14. Prevenirea traficului de fiinţe umane prin acordarea asistenţei
persoanelor din grupul de risc
Un aspect particular al SNR în Republica Moldova îl constituie acordarea
asistenţei persoanelor din grupul de risc – potenţialelor victime ale traficului de fiinţe
umane. Conform concepţiei Strategiei SNR, consolidarea eforturilor diverşilor actori
în cadrul SNR, la diferite nivele ale acestuia, trebuie să conducă la reducerea treptată a
numărului persoanelor afectate de fenomenul traficului, în timp ce resursele astfel
eliberate pot şi trebuie să fie utilizate pentru prevenirea fenomenului. Astfel, Asistenţa
acordată potenţialelor victime ale TFU reprezintă principala măsură de prevenire proactivă a traficului de fiinţe umane.
La potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane se referă persoane fizice
aflate într-o situaţie de risc social, care poate conduce aceste persoane într-o situaţie
de trafic de fiinţe umane. Din categoria potenţialelor victime ale traficului de fiinţe
umane fac parte: copiii orfani; copiii rămaşi fără îngrijire părintească (inclusiv în
cazul aflării părinţilor peste hotare); copiii străzii; copiii din familiile defavorizate,
care nu-şi îndeplinesc corespunzător obligaţiile de îngrijire, întreţinere şi educaţie a
copiilor; copiii care riscă să fie părăsiţi/abandonaţi de către părinţi; copiii antrenaţi în
cerşetorie; absolvenţii instituţiilor de tip internat; tineri socialmente vulnerabili, care
nu au primit educaţie generală obligatorie şi/sau care nu au educaţie profesională;
victimele violenţei în familie, persoane repatriate, migranţii în dificultate, persoane cu
dizabilităţi etc.
Conform rapoartelor EMD, în perioada de raportare, la nivel local şi raional au
fost identificate 274 potenţiale victime ale TFU, inclusiv 173 adulţi (152 femei şi 21
bărbaţi) şi 101 minori (68 fete şi 33 băieţi). Din informaţiile furnizate de ONG-uri
reiese că, în perioada de raportare, acestea au identificat un număr de cel puţin 904
potenţiale victime ale TFU6.
Identificarea este facilitată prin utilizarea Chestionarului B de identificare a
potenţialelor victime ale TFU. În perioada de raportare echipele multidisciplinare din
raioanele şi localităţile republicii au participat activ în procesul de referire a
potenţialelor victime pentru asistenţă şi protecţie în cadrul sistemului. Astfel, conform
datelor oferite de către coordonatorii echipelor multidisciplinare, s-au făcut 89 de
referiri la serviciile de nivel naţional, celelalte cazuri rezolvîndu-se la nivel local sau
raional.

6

Din acest număr majoritatea au fost identificate de Centrul Internaţional „La Strada”. În particular este vorba de
victime ale violenţei în familie identificate prin Telefonul de Încredere pentru femei întreţinut de această organizaţie.
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Asistarea potenţialelor victime ale TFU în cadrul sistemului de protecţie socială
în perioada raportare este reflectată în Tabelul 6.
Tabelul 6: Asistenţa potenţialelor victime ale TFU în cadrul sistemului
asistenţei sociale de stat
Măsuri de asistenţă socială
Prestaţii de ajutor social
Servicii sociale (inclusiv):
1. îngrijirea la domiciliu
2. cantinele de ajutor social
3. sprijin din partea asistenţilor sociali comunitari
4. serviciile centrelor comunitare
5. specializate de îngrijire de zi
6. centre de plasament temporar
7. servicii de tip familie
8. plasarea în CAP sau alt centru7
9. plasarea în instituţiile pentru persoanele cu dizabilităţi
10.plasarea în instituţiile rezidenţiale pentru copii

Nr. beneficiarilor
65
201
1
16
156
53
11
34
49
11
2
1

Resursele aflate în gestiunea autorităţilor publice şi disponibile EMD uneori nu
sunt suficiente pentru soluţionarea situaţiilor deosebit de dificile în care adesea se
regăsesc potenţialele victime ale TFU, motiv pentru care anumite intervenţii în cadrul
SNR se realizează cu suportul donatorilor. Acest lucru permite menţinerea unei calităţi
înalte a serviciilor din cadrul SNR în scopul protejării drepturilor persoanelor ce
necesită suport.
În perioada de referinţă, serviciile acordate cu ajutorul donatorilor potenţialelor
victime TFU prin intermediul EMD şi ONG respectiv, au avut următoarea structură:
Tabelul 7: Servicii acordate potenţialelor victime ale TFU prin intermediul EMD cu
suportul diferitor programe finanţate de către donatori
Cazuri Cazuri
asistate asistate
Servicii acordate potenţialelor victime TFU
(EMD) (ONG)
1. Asistenţă în repatriere;
13
8
2. Plasarea temporară în Centrul de asistenţă si protecţie a
victimelor TFU sau în alt centru, care oferă servicii
17
34
specializate sau primare pentru persoanele aflate in
dificultate;
7

Această cifră reflectă plasarea în CAP doar a celor beneficiari care au fost referiţi de către EMD.
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3. Ajutor de primă necesitate (alimente, obiecte de igienă
personală, medicamente, îmbrăcăminte şi similare);
4. Asistenţă medicală;
5. Asistenţă psihologică (consiliere individuală si de grup,
consilierea membrilor de familie, etc.);

82

101

87

76

91

135

6. Asistenţă în restabilirea şi perfectarea actelor
7. Asistenţă juridică (reprezentare în instanţii diferite,
soluţionarea problemelor locative etc.);

24

21

30

35

8. Integrare în învăţămîntul general obligatoriu;
9. asigurarea integrării profesionale (informare si
consiliere profesionala, orientare si formare
profesionala,stagiu);
10. asistenţă in plasarea în cîmpul muncii;
11. consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea unei activităţi
de întreprinzător;
12. măsuri de dezvoltare a potenţialului personal
(participarea în grupuri de susţinere, grupuri de consultare
psiho-socială etc.);

17

4

8

388

12

25

2

0

5

76

La acest capitol, de asemenea se poate observa o repartizare a specializărilor
privind tipurile de asistenţă oferite dintre EMD şi ONG cu ajutorul fondurilor
donatorilor, pentru acordarea unor servicii de calitate în scopul reabilitării şi
reintegrării potenţialelor victime ale TFU.
Direcţia de activitate 4: Cooperarea transnaţională
Pentru dezvoltarea si consolidarea cooperării la nivel transnaţional si a
mecanismului de referire în domeniul vizat între Republica Moldova şi Ucraina, au
fost organizate 2 întâlniri (17 mai si 21 iunie) a delegaţiei moldoveneşti cu Ministerul
Familiei, Tineretului si Sportului a Ucrainei, participanţii au convenit asupra
organizării unor grupuri de lucru cu reprezentanţii tuturor ministerelor relevante din
ambele ţari pentru a elabora împreună proiectului acordului bilateral in acest domeniu.
Şedinţele au avut drept obiectiv, stabilirea colaborării cu partenerii guvernamentali din
Ucraina la subiectul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, traficului de
copii şi la subiectul facilitării procedurii de repatriere a victimelor traficului de fiinţe
umane, migranţilor ilegali, copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate şi
iniţierea negocierilor pentru semnarea unui acord bilateral în acest domeniu.
În contextul dezvoltării mecanismului de repatriere a fost organizată o masă
rotundă în oraşul Odesa la data de 4 octombrie 2010 unde a participat delegaţia
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Republicii Moldova compusă din reprezentanţi ai Ministerului Mucii, Protecţiei
Sociale şi Familiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi
Integrării Europene, Serviciului Grăniceri, OIM, Tdh, Centrului de Asistenţă şi
Protecţie, ONG-uri din regiunea transnistreană şi delegaţia din Ucraina condusă de
reprezentanţii MFTS cu participarea reprezentanţilor structurilor descentralizate ale
MAI, MFTS, OIM în Ucraina, OSCE în Ucraina şi ONG-uri active în domeniul
acordării asistenţei acestor categorii de cetăţeni. Ulterior, la 24 decembrie a fost
desfăşurată a două şedinţă în domeniul de referinţă în or. Odessa, întru identificarea
componentelor principale al viitorului Acord de colaborare în materia de repatriere a
adulţilor şi copiilor.
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IV. PROBLEME ŞI PROVOCĂRI
Coordonatorii celor 31 de echipe multidisciplinare, precum şi reprezentanţii
altor actori ai SNR au indicat în rapoartele lor un şir de probleme care împiedică
procesul de implementare/realizare a Strategiei SNR:
А. Cu privire la susţinerea funcţionării SNR (resurse, baza normativă, management,
etc.)
RESURSELE SNR:

- Dificultăţi create de insuficienţa resurselor financiare şi a bazei tehnicomateriale la nivel local - lipsa încăperilor de lucru, a echipamentului. Dotarea
insuficientă cu echipament şi resurse creează impedimente în procesul de
documentare a cazurilor, de procesare şi schimb de informaţii. Astfel în cazul
asistenţilor sociali comunitari, în lipsa calculatoarelor şi a accesului la internet,
cazurile soluţionate la nivel de comunitate nu sunt incluse în baza de date
corespunzătoare. În unele EMD-uri lipsesc condiţiile pentru păstrarea
documentelor cu caracter confidenţial.
- Subdezvoltarea serviciilor descentralizate la nivel local, inclusiv a celor prestate
de ONG-uri şi centrele de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor
victime ale TFU, inclusiv a victimelor violenţei în familie;
- Subdezvoltarea resurselor şi serviciilor juridice gratuite pentru beneficiarii SNR
la nivel regional/local. La nivel de comunitate, în majoritatea cazurilor nu sînt
jurişti, care ar putea oferi consultaţii (gratuite) acestor categorii de persoane.
MANAGEMENTUL SNR

- Acoperirea insuficientă a activităţilor de sporire a conştientizării populaţiei
despre pericolele traficului de fiinţe umane şi serviciile accesibile victimelor şi
potenţialelor victime ale TFU;
- Implicarea insuficientă a autorităţilor locale în rezolvarea cazurilor. Abordarea
superficială de către acestea a activităţi anti-trafic din comunitate/raion. În unele
cazuri, la nivel de raion, administraţia publica nu intră în esenţa problemei TFU
şi nu acordă atenţia necesară acesteia şi asistenţa cuvenită EMD;
- Suprasolicitarea specialiştilor din cadrul Secţiilor/Direcţiilor de Asistenţă
Socială şi Protecţie a Familiei. Conform rapoartelor depuse de unele EMD,
coordonatorii EMD în afară de atribuţiile directe de serviciu, de regulă, sunt
responsabili de activităţile pe raion în domeniul atît al TFU cît şi pe tematica
violenţei în familie şi Gender. Conform Programelor, Strategiilor şi Planurilor
naţionale sunt preconizate activităţi realizarea cărora este anevoioasă şi
presupune aceiaşi abordare în echipă care nu este îndeajuns de eficientă;
tendinţa de a direcţiona eforturile echipelor de asistenţi sociali în soluţionarea
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mai multor categorii de probleme, creează tensionarea relaţiilor între membrii
echipe;
- Cazuri în care echipele SNR:
o nu sunt motivate să lucreze activ şi productiv;
o nu este posibil de a aduna componenţa deplină a echipei în cadrul
şedinţelor;
o coordonatorii sunt suprasolicitaţi cu multe alte activităţi din cadrul
secţiei/direcţiei respective
- Fluctuaţia asistenţilor comunitari şi impactul acesteia asupra calităţii cadrelor în
mecanismul SNR;
MANAGEMENTUL INFORMAŢIONAL

- Insuficienţele din domeniul schimbului de date – suprapuneri şi repetări, lipsa
unui mecanism unic de prelucrare şi schimb de date;
- Dificultăţi în colectarea datelor de la alţi membri ai EMD dar şi de la alte
echipe;
BAZA NORMATIVĂ

- Nerespectarea prevederilor normative SNR în procesul de realizare a activităţii
EMD (mai multe EMD-uri au sesizat încălcări);
- Lipsa unui mecanism de subcontractare a serviciilor prestate de ONG de către
stat; de acreditare a serviciilor sociale.
ALTE PROBLEME/PROVOCĂRI

- Situaţia complicată în jurul EMD din mun. Chişinău, care activează în baza
unui regulament (aprobat prin dispoziţia Primarului general al mun. Chişinău
nr. 514 – d), care creează confuzie în rîndul membrilor EMD privind misiunea
acesteia.
- Pentru unele echipe rămîne a fi problematică depistarea victimelor şi
obţinerea statutului de victimă TFU.
- Necesitatea unui mecanism bine definit de referire a cazurilor la nivel local
(comună – raion);
B. Legate de asigurarea accesului victimelor şi potenţialelor victime ale TFU la
asistenţa şi protecţia necesară
- Nedorinţa unor beneficiari de a întreprinde eforturi personale privind
schimbarea situaţiei şi de a colabora activ cu EMD;
- Probleme la nivel local – lipsa spaţiului locativ pentru beneficiari, fapt care
împiedică procesul de reintegrare în localitatea de baştină a beneficiarului; lipsa
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-

-

locurilor de muncă, la care ar putea fi angajate persoanele victime sau
potenţialele victime ale TFU;
Deficienţe în asigurarea protecţiei de stat, în cazul în care victima participă în
calitate de martori la procesele de urmărire penală;
Frica beneficiarilor de a se adresa pentru protecţie sau de a participa în
soluţionarea cazurilor lor, lipsa de încredere;
Posibilitatea dependenţei de protecţie şi a lipsei de voinţă de a schimba propria
situaţie;
Lipsa criteriilor clare de intrare a victimei în sistemul de protecţie a victimelor
martori si dificultăţile ce rezulta din aceasta situaţie;
Insuficienţa conştientizării de către autorităţi şi populaţie a situaţiei
beneficiarilor SNR şi a necesităţi de a asista aceste persoane;
Insuficienţa resurselor financiare la nivel regional/local pentru acordarea
serviciilor de lungă durată anume categoriilor în situaţii deosebit de dificile;
La nivel local si raional lipsesc serviciile specializate ale psihologilor
(consiliere individuala, in grup, de familie, grupuri de suport), psihoterapie, etc;
Subdezvoltarea serviciilor pentru victimele violenţei în familie şi lipsa
serviciilor de calitate pentru agresori;
Lipsa serviciilor specializate de asistenţă a copiilor (în special, a serviciilor de
reabilitare psihologică), victime ale violenţei în familie în raioanele republicii;
Insuficienţa serviciilor de alternativă la nivel raional;
Riscul dublării serviciilor sociale acordate beneficiarilor;
Refuzul unor victime de a fi documentate oficial;
Deficienţe în colaborarea cu agenţii economici din teritoriu pentru procurarea
produselor şi serviciilor necesare pentru beneficiarii SNR;
Adesea, atunci cînd este necesară o intervenţie promptă, apar piedici care fac ca
procesul să dureze;
Subiectivismul şi atitudinea critică a anumitor actori din domeniul social faţă
de beneficiari face ca victima sau potenţiala victimă să ezite se adreseze la
serviciile de asistenţă şi protecţie;
Lipsa serviciilor specializate în raioanele ţării pentru asistenţa / plasamentul
copiilor victime ale violenţei. Cooperare insuficientă (uneori, lipsă de cooperare
sau abordare neadecvată a cazurilor) din partea unor autorităţi tutelare de gradul
1 şi 2 la soluţionarea cazurilor de violenţă faţă de copii;
Lipsa încrederii/nedorinţa victimelor traficului de a coopera cu organizaţiile
statale de asistenţă şi protecţie – frica de nerespectare a condiţiilor
confidenţialităţii
Deşi în majoritatea cazurilor a fost recomandată plasarea victimelor-martori în
sistemul de protecţie, totuşi acestea nu au fost luate în consideraţie de către
reprezentanţii organelor de drept
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Deşi, majoritatea problemelor indicate de către participanţii SNR într-adevăr
constituie impedimente în implementarea Strategiei SNR la diferite nivele ale
sistemului, putem spune că multe dintre acestea şi-au regăsit deja eventuale soluţionări
în măsurile implementate pe parcursul anului 2010 în cadrul SNR.
Astfel, asigurarea tehnico-materială a EMD a continuat în 2010 cu suportul
donatorilor externi, conform planului de creare şi consolidare a capacităţilor EMD,
această activitate fiind una continuă şi sistematică.
În ceea ce priveşte suprasolicitarea specialiştilor din cadrul sistemului, în
special a coordonatorilor echipelor multidisciplinare, monitorizarea curentă a
activităţii EMD indică la faptul că abordarea sistemică a problemelor sociale (TFU,
violenţa domestică, problemele cu care se confruntă persoanele infectate vcu
HIV/SIDA etc.) promovată prin SNR, în nici un caz nu impune noi sarcini asupta
specialiştilor din domeniu, ci din contra, încearcă să instituie un cadru instituţional şi
metodologic care să faciliteze executarea obligaţiilor legale existente ale acestor
specialişti. Respectiv, deşi este adevărat că anumiţi specialişti ar putea fi
suprasolicitaţi la locul de muncă şi că există anumite deficienţe procedurale ale
activităţii în cadrul SNR, se poate spune cu siguranţă că SNR este un instrument
eficient care permite specialiştilor să soluţioneze mai uşor problemele sociale
identificate, cu implicarea specialiştilor din alte domenii, a societăţii civile şi a
surselor de finanţare bugetare şi extrabugetare.
De asemenea, problemele existente în domeniul schimbului de date în cadrul
SNR sunt deja abordate prin iniţiativa de a crea un sistem informaţional unic în
domeniul asistenţei sociale (Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţa Socială”),
care ar servi inclusiv şi procesului de referire a informaţiilor în cadrul SNR,
monitorizării cazurilor şi evaluării eficienţei sistemului.
În ceea ce priveşte lipsa mecanismului de subcontractare a serviciilor prestate
de ONG de către stat, în acest domeniu de asemenea s-au atins anumite progrese.
Astfel, în perioada de referinţă a fost elaborat, avizat şi pregătit pentru aprobare
Proiectul Legii privind evaluarea şi acreditarea prestatorilor de servicii sociale,
adoptarea căreia va constitui o premiză importantă pentru implementarea, în viitor, a
unui astfel de mecanism de subcontractare.
În mod similar, deşi specialiştii din cadrul EMD indică la anumite dificultăţi în
definirea statutului de victimă şi potenţială victimă a TFU, aceste aspecte au fost
soluţionate prin elaborarea şi pregătirea spre aprobare a Regulamentului cu privire la
identificare victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane.
Dificultăţile identificate de EMD în ceea ce priveşte coordonarea internă a
activităţii echipei, distribuirea şi executarea sarcinilor acesteia, noul proiect al
Regulamentului de funcţionare a echipelor multidisciplinare în cadrul Sistemului
naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale
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traficului de fiinţe umane presupune clarificarea acestor aspecte, urmînd să servească
drept un instrument de lucru clar şi eficient, la îndemîna echipei.
Problemele legate de referirea cazurilor de la nivel local la cel raional sunt de
asemenea în proces de soluţionare. Astfel, instruirile specialiştilor la nivel comunitar
rămîn a fi o activitate curentă în cadrul SNR.
IV. CONCLUZII
În anul 2010 a continuat extinderea şi consolidarea SNR în Republica Moldova.
Activitatea în acest domeniu a fost efectuat în conformitate cu scopurile şi obiectivele
de bază ale Strategiei SNR precum şi cu Planul de acţiuni privind implementarea
Strategiei pe anii 2009–2011.
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, fiind instituţia responsabilă de
coordonarea SNR, a întreprins în perioada de raportare un şir de măsuri destinate
creării şi dezvoltării acestui sistem.
Prin activităţile realizate au fost obţinute următoarele rezultate:
- în domeniu suportului organizaţional al funcţionării SNR:
a. crearea echipelor multidisciplinare teritoriale pentru coordonarea
SNR în alte 5 raioane Basarabeasca, Briceni, Drochia, Glodeni şi
Orhei;
b. consolidarea capacităţilor a 10 echipe multidisciplinare prin
instruiri curente (Ungheni, Călăraşi, Teleneşti, Rîşcani, Cantemir,
Rezina, Comrat, Ştefan-Vodă, Leova şi Municipiul Chişinău);
c. armonizarea cadrului juridico-normativ:
i. avizarea şi finalizarea proiectului Regulamentului cu privire
la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale
traficului de fiinţe umane;
ii. perfecţionarea metodologiei de monitorizare a SNR;
iii. elaborarea proiectului Regulamentului de funcţionare a
echipelor multidisciplinare în cadrul Sistemului naţional de
referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor
victime ale traficului de fiinţe umane;
iv. elaborarea Curriculumului naţional şi suportului de Curs
pentru formarea continuă a competenţelor asistenţilor sociali
comunitari, care au fost aprobat prin ordinul ministrului nr.
221-P din 04 iunie 2010;
d. instruirea membrilor echipelor multidisciplinare;
e. dotarea tehnică a coordonatorilor EMD;
f. cofinanţarea CAP, planificarea dublării finanţării pentru anul 2011,
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g.
h.
i.
j.

prin preluarea costurilor de salarizare a personalului;
asigurarea coordonării acţivităţilor în cadrul SNR prin intermediul
Unităţii Naţionale de Coordonare a SNR din cadrul MMPSF;
pregătirea celei de-a doua runde de monitorizare şi evaluare a
activităţii sistemului;
implementarea mecanismului de monitorizare a implementării
Strategiei SNR în anul 2010;
întreprinderea măsurilor pentru consolidarea colaborării neformale
între actorii SNR şi a formalizării juridice a acesteia.

- în domeniu asigurării accesului victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de
fiinţe umane la asistenţa şi protecţia necesară :
a) dezvoltarea procedurii de identificare a victimelor şi potenţialelor victime ale
TFU la toate nivelurile SNR, inclusiv prin implementarea noilor chestionare de
identificare;
b) dezvoltarea procedurii de referire a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU;
c) acordarea asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale TFU în cadrul CAP;
d) dezvoltarea serviciilor pentru victimele şi potenţialele victime ale TFU la toate
nivelurile SNR.
Rezultatele monitorizării arată că majoritatea sarcinilor privind implementarea
Strategiei SNR îşi găsesc realizarea în termenii stabiliţi. Un suport considerabil în
acest sens a fost acordat MMPSF de către partenerii acestuia - organizaţiile
internaţionale şi neguvernamentale active în domeniul anti-trafic din Moldova.
În acelaşi timp, MMPSF s-a confruntat şi cu unele dificultăţi în procesul de
implementare a strategiei. În primul rînd, acest lucru se datorează faptului că domeniul
de acţiune a Strategiei implică nu numai sistemul de protecţie socială de stat, care ţine
de competenţa MMPSF, dar şi interacţiunea dintre diferite domenii, direcţii ale
politicii de stat, precum şi profiluri de activitate ale societăţii civile şi ale structurilor
internaţionale. Necesitatea de a concilia aceste domenii impune dezvoltarea unei
strategii de conlucrare și comunicare în procesul de implementare a Strategiei. Astfel,
în perioada de raportare s-au comis întîrzieri în realizarea unor puncte din Planul de
acţiuni privind implementarea Strategiei SNR ce ţin de crearea bazei normative, nu au
fost soluţionate aspectele ce ţin de colectarea şi schimbul de informaţii privind
cazurile de trafic de fiinţe umane, iar ca rezultat – există deficienţe în sistemul
operativ de coordonare a activităţilor.
V. RECOMANDĂRI:
În contextul celor remarcate, se impun un şir de măsuri sau direcţii de activitate
pentru perfecţionarea procesului de implementare a Strategiei SNR. Problemele şi
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provocările identificate urmează a fi luate în consideraţie şi abordate în procesul de
elaborare şi aprobare a noului Plan de Acţiuni pentru implementarea Strategiei SNR.
Pentru a face faţă provocărilor menţionate, trebuie să continue procesul de
elaborare a bazei normative a SNR, precum şi să fie întreprinse activităţi în
următoarele domenii:
1. Susţinerea funcţionării SNR (resurse, baza normativă, management, etc.)
- Adoptarea Regulamentului echipelor multidisciplinare în cadrul SNR, pentru
reglementarea procedurilor operaţionale standard în cadrul EMD şi distribuirea
eficientă a sarcinilor.
- Dezvoltarea unui Sistem Informaţional Automatizat pentru monitorizarea activă
şi eficientă a cazurilor în cadrul SNR, evitarea dublării asistenţei şi optimizarea
acesteia;
- Dezvoltarea serviciilor calitative destinate victimelor violenţei în familie,
potenţiale victime ale TFU, dar şi agresorilor, pentru abordarea cauzelor
esenţiale ale violenţei;
- Îmbunătăţirea mecanismului de referire a cazurilor la nivel local în scopul
coordonării eficiente a serviciilor prestate de către actorii din domeniu;
- Adaptarea procedurilor de identificare la cele ale managementului de caz;
- Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul administraţiei public locale;
- Organizarea schimbului de experienţă dintre diferite EMD;
- Continuarea instruirii continue a membrilor echipelor multidisciplinare şi a
asistenţilor sociali comunitari în domeniile de referinţă.
- Transmiterea obligatorie a informaţiei privind cazurile asistate către UNC;
- Asigurarea faptului că referirile în cadrul sistemului sunt însoţite de
documentaţia respectivă, privind cazul asistat ;
- Dotarea EMD cu spaţiu de muncă şi echipament. Mobilizarea resurselor la nivel
local în acest scop.
- Implicarea mai activă a organelor de ocrotire a normelor de drept în aplicarea
mecanismelor de protecţie a persoanelor care depun marturii si familiile
acestora;
- Sporirea capacităţilor EMD de a identifica toate toate formele de TFU;
- Informarea populaţiei privind serviciile oferite în cadrul SNR;
2. Legate de asigurarea accesului victimelor şi potenţialelor victime ale TFU la
asistenţa şi protecţia necesară
- Identificarea necesităţilor pentru crearea unor centre multifuncţionale destinate
asistenţei operative în cazurile de urgenţă şi dezvoltarea altor servicii
specializate în teritoriu;
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- Organizarea activităţilor de sensibilizare a populaţiei din localităţile rurale cu
privire la problema TFU;
- Responsabilizarea / formarea continuă a specialiştilor responsabili de protecţia
copilului, victimă a violenţei în familie (inclusiv, a primarilor şi membrilor
Consiliilor locale/raionale de protecţie a copilului);
- Promovarea codului de conduită a reprezentanţilor organizaţiilor de stat, în
vederea respectării normelor deontologice în lucrul cu beneficiarii SNR;
- Crearea apartamentelor sociale sau încheierea acordurilor cu diverse instituţii de
stat în scopul oferirii beneficiarilor SNR un spaţiu locativ, în caz de necesitate;
- Încurajarea ONG-urilor în dezvoltarea serviciilor calitative de consiliere
psihologică la nivel local/raional (consiliere individuala, in grup, de familie,
grupuri de suport). Atragerea specialiştilor psihologi în activităţile EMD
(inclusiv prin parteneriate încheiate cu organizaţiile care dispun de astfel de
specialişti);
- Implicarea juriştilor care activează la nivel local în soluţionarea cazurilor în
cadrul EMD, prin atragerea juriştilor particulari, membrilor clinicilor juridice
etc. în activitatea echipei;
- Orientarea beneficiarilor SNR către programele de abilitare economică;
Pentru implementarea Strategiei SNR este necesară şi voinţa politică, şi
înţelegerea importanţei domeniului drepturilor omului de către toate organizaţiile participante în SNR, de consolidare a mecanismelor de abordare sistemică
intersectorială, precum şi a cooperării structurilor guvernamentale cu organizaţiile
societăţii civile.
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