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SUMAR EXECUTIV
În perioada 2001-2011 Republica Moldova a făcut progrese clare în domeniul combaterii
traficului de persoane (TFU): au fost ratificate documente internaţionale, s-au adoptat
politici bine definite, a fost creată structura instituţională necesară şi au fost luate măsuri de
implementare a politicilor. Raportul de faţă reprezintă o tentativă de a analiza comparativ
experienţa practică a ţării în elaborarea şi monitorizarea politicilor din domeniul combaterii
TFU în această perioadă, diversele aspecte ale bazei legislative şi normative din Republica
Moldova (peste 30 de documente), precum şi standardele internaţionale şi regionale în
domeniu.
Scopurile principale ale cercetării includ:
1) definirea rolului Comitetului naţional pentru combaterea TFU şi a Secretariatului
acestuia în elaborarea şi monitorizarea politicilor din domeniu;
2) studierea metodelor consacrate de elaborare şi monitorizare de politici;
3) identificarea abordărilor utilizate în elaborarea şi monitorizarea politicilor, precum şi a
măsurii în care acestea corespund provocărilor curente/schimbăriii tendinţelor
fenomenului TFU, standardelor internaţionale şi regionale şi recomandărilor ştiinţifice
din domeniu;
4) studierea influenţei mecanismelor de monitorizare şi evaluare externă a politicilor de
stat ale Republicii Moldova asupra implementării acestor politici;
5) elaborarea de recomandări pentru soluţionarea problemelor semnalate şi creşterea
nivelului de eficienţă al politicilor.
I. Cadrul normativă şi instituţională
combaterea traficului de persoane

a politicii

Republicii

Moldova

pentru

În ultimii zece ani (2001-2011) Republica Moldova a ratificat cele mai importanter convenţii
internaţionale în domeniu şi şi-a dezvoltat şi consolidat propriul cadru legislativ şi normativ
în domeniul combaterii TFU. Un rol esenţial în acest context îl are Legea nr. 241-XVI din
20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. Această lege
reprezintă fundamentul politicilor ţării noastre în acest domeniu.
Dintre documentele de politici din sfera combaterii TFU amintim:
a) Strategia Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (2009-2016) adoptată prin
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 57-XVI din 5.12.2008 (în continuare
– Strategia SNR);
b) Planul naţional de acţiune privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane
adoptat periodic de către Parlamentul Republicii Moldova pe un termen de doi ani (în
continuare denumit Planul naţional).
Trebuie menţionat faptul că, spre deosebire de Planul naţional, Strategia SNR cuprinde
numai o parte a domeniului de combatere a TFU şi este concentrată pe soluţionarea
problemelor legate de acordarea de asistenţă directă victimelor TFU şi persoanelor aflate în
grupele de risc.
Legea privind prevenirea şi combaterea TFU (art. 8) a impus crearea unui Comitet naţional
pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a conferit acestei autorităţi atribuţii de
management al politicii de stat: elaborarea de propuneri de politici, strângerea de informaţii
şi coordonarea acţiunilor, monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor. Totuşi, aceste
funcţii importante nu trebuie să revină Comitetului naţional, care este o autoritate
consultativă a Guvernului şi lucrează numai periodic, întrunindu-se de câteva ori pe an. Mai
mult decât atât, acest fapt contravine Legii cu privire la Guvern, conform căreia aceste
funcţii trebuie îndeplinite de către Guvern care poate delega responsabilităţile în caz de
necesitate unuia dintre ministere, însă nu unui organ consultativ al Guvernului. În acelaşi
timp, Comitetul naţional, în componenţa sa actuală, nu poate fi recunoscut drept autoritate
consultativă a Guvernului întrucât este alcătuit, în principal, din miniştri, membri ai
Guvernului. Şedinţele actuale ale Comitetului naţional seamănă, mai degrabă, cu şedinţe de
Guvern decât cu cele ale autorităţii consultative a acestuia. Comitetul naţional, în calitate de
autoritate de consiliere a Guvernului, trebuie să aibă altă componenţă, din el nu trebuie să
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facă parte înalţi demnitari de stat, ci experţi pe probleme de TFU, printre care se numără şi
reprezentanţii societăţii civile şi cei ai organizaţiilor inter-guvernamentale. Toţi membri
Comitetului naţional trebuie să aibă drepturi egale în cadrul acestei autorităţi consultative.
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 257-XVI din 5.12.2008, funcţia de management al politicilor
de stat în cadrul Strategiei SNR (2009-2016) – sistem special pentru protecţia şi asistenţa
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU – revine Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei (MMPSF). Acest fapt corespunde normelor prevăzute în Legea cu privire la Guvern
dar contravine Legii pentru prevenirea şi combaterea TFU şi se explică prin faptul că
scopurile şi obiectivele acestui document de politici sunt asemănătoare cu cele ale
ministerului amintit. În prezent structura instituţională a SNR (echipele multidisciplinare
teritoriale) cuprinde toate raioanele din Republica Moldova cu participarea activă a
colaboratorilor serviciilor locale de asistenţă socială. Ministerul dispune de instrumentele
necesare monitorizării Strategiei SNR.
Statutul juridic al Secretariatului permanent al Comitetului Naţional nu este stabilit nici prin
lege, nici prin Regulamentul Comitetului naţionalm, iar realizarea acestui lucru este dificilă
întrucât Secretariatul permanent nu este o organizaţie, ci o funcţie cu caracter de
organizare-execuţie a lucrărilor Comitetului naţional care, la rândul său, nu este o structură
permanentă. Dacă funcţiile Comitetului naţional vor fi revizuite şi vor corespunde Legii cu
privire la Guvern va dispărea necesitatea unui Secretariat permanent ca structură separată,
iar funcţiile pe care le îndeplineşte în prezent vor reveni Cancelariei de Stat, în timp ce unul
sau mai multe ministere vor detaşa personalul necesar.
II. Particularităţile elaborării Planului naţional pentru prevenirea şi combaterea
traficului de persoane
Procedura elaborării planului
Legea privind prevenirea şi combaterea TFU nu conţine indicaţii clare cu privire la procedura
de elaborare a Planului naţional, nu este clar cărei autorităţi îi revine obligaţia de a iniţia şi
asigura elaborarea respectivelor documente, cine trebuie să participe la acest proces, din ce
etape constă el şi în ce termen trebuie realizat. Între timp, Guvernul a aprobat deja cinci
Planuri naţionale şi în practică s-a impus în mod spontan o procedură eficientă şi s-a
acumulat o experienţă valoroasă pentru elaborarea Planului naţional. Această procedură adhoc este diferită de cea obişnuită pentru elaborarea actelor normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei centrale şi locale, precum şi de procedura obişnuită de
elaborare a documentelor de politici stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 33 din
11.01.2007.
Pentru consolidarea experienţei
benefice acumulate se recomandă acordarea
responsabilităţii pentru iniţierea şi elaborarea Planului naţional Cancelariei de Stat
introducându-se, astfel, şi modificările necesare în legislaţie şi în actele normative care
reglementează activitatea acestei autorităţi. Trebuie păstrată practica impusă spontan în
elaborarea de planuri de către grupuri de lucru multidisciplinare şi inter-departamentale cu
participarea reprezentanţilor societăţii civile. Se recomandă consolidarea acestui grup de
lucru prin implicarea experţilor din comunitatea ştiinţifică. Remunerarea muncii acestor
experţi trebuie făcută din resurse bugetare sau speciale. Termenul individual de pregătire a
Planului naţional trebuie stabilit luând în considerare experienţa practică: nu mai puţin de
trei luni după concluziile obligatorii trase din implementarea planului anterior.
Structura planului
Legea pentru prevenirea şi combaterea TFU a stabilit trei direcţii principale de politici în
domeniu: prevenirea fenomenului, asistenţa şi protecţia victimelor şi urmărirea penală a
celor ce se fac vinovaţi de infracţiuni de TFU. După cum a reieşit în urma analizelor,
structura Planului naţional şi secţiunile acestuia trebuie să corespundă direcţiilor de politici
indicate întrucât structurarea planului va duce la o concentrare a eforturilor statului pentru
îndeplinirea direcţiilor date.
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În prezent, în Planul naţional pentru 2012-2013 sunt stabilite cinci direcţii de politici: cele
trei menţionate mai sus şi măsuri generale de susţinere şi colaborare internaţională. Aceste
secţiuni ale planului, deci implicit ale direcţiilor de politici, s-au format şi au rămas
neschimbate din 2005-2010 sub influenţa exclusivă a recomandărilor internaţionale, fără a
analiza problemele din interiorul ţării. Moldova nu are o experienţă proprie în definirea
direcţiileor prioritare de politici în domeniul acesta. În schimb, politicile europene se
caracterizează printr-o selecţie a priorităţilor care se modifică în funcţie de timpuri, de
problemele existente.
Raportul de faţă recomandă pentru viitor o abordare mai flexibilă în selectarea direcţiilor de
politici şi definirea priorităţilor din domeniu pentru următoarea perioadă planificată.
Structura Planului naţional (secţiunile) nu trebuie să fie permanentă, ci trebuie să
corespundă direcţiilor prioritare de politici naţionale stabilite de către Guvern pentru
perioada următoare. În acelaşi timp, se recomandă păstrarea pentru moment a celor trei
direcţii prioritare stabilite prin legea privind prevenirea şi combaterea TFU luându-se în
considerare faptul că evaluarea activităţii Moldovei în acest domeniu este evaluată tocmai
din perspectiva acestor direcţii. Priorităţile suplimentare trebuie definite fie în cadrul acestor
direcţii, fie ca direcţii diferite dacă este necesar. Legea privind prevenirea şi combaterea TFU
trebuie să le completeze astfel încât Guvernul să fie învestit cu atribuţiile de stabilire a
direcţiilor prioritare de politici în domeniul dat.
Aspectul strategic al planificării
Planurile naţionale elaborate în Moldova până în anul 2012 conform standardelor
internaţionale şi regionale pot fi apreciate drept documente de politici de nivel operaţional.
Lipsa în Moldova a unor documente de politici de nivel strategic care să fi cuprins întreaga
sferă a combaterii TFU nu contravine standardelor naţionale, însă intră în contradicţie cu
recomandările internaţionale din domeniu şi împiedică semnificativ monitorizarea şi
evaluarea politicilor naţionale.
După cum arată experienţa statelor dezvoltate, dezvoltarea aspectului strategic al
planificării se poate realiza nu numai prin elaborarea unei strategii separate, ci şi prin
elaborarea unui plan strategic. Planul strategic se deosebeşte de cel operaţional prin faptul
că el conţine o parte strategică (descriptivă) în care se prezintă situaţia (analiza
fenomenului, descrierea problemelor existente în combaterea sa) şi o definire a direcţiilor
prioritare de politici, a scopurilor şi a obiectivelor. Partea operaţională a planului se poate
prezenta, ca în prezent, sub formă de tabele cu informaţii privind măsurile planificate,
termenele de implementare, persoanele responsabile, resursele necesare, indicatorii de
progres ş.a. Partea strategică şi cea operaţională a unui plan trebuie să constituie în mod
logic un tot unitar.
Pentru crearea condiţiilor pentru planificarea strategică este nevoie să aibă loc modificarea
legislaţiei şi a actelor normative pentru definirea conceptelor de plan strategic, necesitatea
acestuia, precum şi pentru a prelungi termenele de implementare ale Planurilor naţionale
până la patru ani şi a stabili posibilitatea de a fi revizuit/corectat pe parcursul perioadei în
care este în vigoare.
Definirea problemelor
Până în anul 2012 Planurile naţionale nu includeau analiza problemelor legate de starea
fenomenului de TFU, tendinţele sale de dezvoltare, starea sistemului de combatere a TFU,
evaluarea rezultatelor politicilor implementate pe direcţiile principale în perioada planificată
anterior şi diseminarea informaţiilor privind starea sau gradul de soluţionare a problemelor
existente.
Procedura existentă nu contravine actelor normative din Moldova care stabilesc necesitatea
de a avea documente de politici, dar împiedică dezvoltarea monitorizării şi evaluării
politicilor şi creşterea eficienţei aplicării acestora. În acelaşi timp numărul de cercetări
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dedicate evaluării situaţiei şi problemelor de combatere a TFU din Republica Moldova creşte
în fiecare an.
1) Raportul Grupului de experţi privind combaterea traficului de persoane (GRETA)
pentru Republica Moldova;
2) Recomandările O.N.U. în cadrul Universal Periodic Review;
3) Trafficking in Persons Report – raport anual al Departamentului de Stat al SUA
privind eforturile diverselor ţări de eradicarea TFU;
4) alte rapoarte şi informaţii privind starea fenomenului de TFU şi lupta cu acest
fenomen în Moldova.
Pentru ca politicile să fie elaborate corect şi apoi evaluate, trebuie ca aceste informaţii să fie
introduse într-un document de politici. În acest scop se recomandă ca până la elaborarea
noului plan să fie alcătuită o listă/enumerare a problemelor existente folosindu-se diferite
rapoarte. Această listă trebuie supusă dezbaterilior publice cu participarea societăţii civile şi
a organizaţiilor inter-guvernamentale în scopul analizei, concretizării, sistematizării
problemelor în direcţiile de politici şi selecţia priorităţilor pentru planul următor, precum şi
pentru a exclude eventualele greşeli ale cercetătorilor şi ale celorlalţi experţi. Se pot folosi
diferite mecanisme de consultare în special în cadrul grupului de lucru inter-departamental
pentru elaborarea proiectului Planului naţional.
Este necesar ca în Planul naţional să existe trimiteri pentru fiecare sursă de informaţii pe
diverse probleme. Ulterior, acest lucru va susţine monitorizarea implementării
recomandărilor experţilor naţionali şi externi. În partea strategică (descriptivă) a Planului
naţional trebuie să existe câteva informaţii cu privire la măsurile întreprinse pentru
rezolvarea problemelor din domenii adiacente care influenţează starea fenomenului de TFU
(migraţia, violenţa în familie, corupţia ş.a.m.d.) pentru a se putea realiza coordonarea
politicilor şi pentru a exclude dublarea eforturilor. Mai mult, partea strategică trebuie să
conţină informaţii cu privire la nivelul de referire – starea sau gradul de rezolvare a fiecărei
probleme descrise în momentul elaborării planului. Asemenea date sunt importante atât
pentru elaborarea unor politici eficiente, cât şi pentru evaluarea influenţei lor asupra finalului
perioadei acoperite de noul plan.
Având în vedere importanţa informaţiilor cu privire la starea fenomenului de TFU Guvernul
trebuie să depună eforturile necesare pentru studierea acestuia iar Planul naţional trebuie să
includă măsurile de susţinere a acestor cercetări în Moldova.
Definirea scopurilor, obiectivelor şi măsurilor prevăzute în politici
Experienţa elaborării Planului naţional 2012-2013 şi interviurile cu specialiştii în cadrul
cercetării de faţă au arătat faptul că cei care se ocupă de elaborare întâmpină dificultăţi mari
în formularea problemelor, scopurilor şi a obiectivelor planului într-un sistem logic coerent.
Este necesar ca membrii grupului de lucru să participe la instruiri. Mai mult, este necesar să
se construiască o metodologie pentru elaborarea şi monitorizarea documentelor de politici.
În acest scop nu trebuie să ne bazăm numai pe fundamentele normative şi pe experienţa
Moldovei în alte domenii. Ar fi de preferat să se folosească literatura de specialitate în
domeniul monitorizării şi evaluării, în special cea aparţinând unor proiecte ale organizaţiilor
inter-guvernamentale ale căror recomandări sunt în totalitate aplicabile nu numai politicilor
organizaţiei, ci chiar ale ţării.
Principiile şi abordările de bază în elaborarea planului
Standardele internaţionale şi regionale recomandă ca la organizarea elaborării politicilor să
se folosească principii şi abordări precum responsabilitatea statului, durabilitatea politicilor,
participarea societăţii civile, abordarea bazată pe drepturile omului, abordarea
multidisciplinară şi intersectorială. Aceste principii şi abordări sunt binecunoscute în
Moldova, însă ele sunt diferite de cele prevăzute prin Legea pentru prevenirea şi combaterea
TFU. Mai mult decât atât, aceste principii şi abordări au un caracter preponderent declarativ
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şi nu există documente oficiale care să specifice cum şi prin ce măsuri se pot aplica în
realitate aceste principii şi abordări.
Pentru dezvoltarea viitoare a acestor principii şi abordări se recomandă următoarele:
a) pentru dezvoltarea responsabilităţii statului şi stabilitatea politicilor sunt necesare:
o creşterea treptată a mijloacelor alocate de stat (din bugetul de stat şi cele
locale) pentru susţinerea măsurilor din Planul naţional;
o consolidarea legăturii între procesul de elaborare a Planului naţional şi
procesul de planificare bugetară pe termen mediu la nivelul autorităţilor
centrale de administraţie publică cu atribuţii în domeniul de combatere a TFU;
o dezvoltarea capacităţii structurilor de stat de a elabora proiecte, inclusiv
calculele economice şi modalităţile de atragere a finanţărilor externe;
o măsurile din Planul naţional care sunt indispensabile însă fără resurse trebuie
să deţină alt statut decât cele care au acoperire financiară şi trebuie marcate
special în cadrul planului;
b) pentru dezvoltarea abordării bazate pe drepturile omului este necesar să:
o în Planul naţional problemele să se formuleze din perspectiva drepturilor
omului (şi nu a deficienţelor în organizarea combaterii TFU);
o se elaboreze o metodologie de evaluarea a influenţei politicilor desfăşurate pe
drepturile omului;
c) pentru dezvoltarea participării societăţii civile este necesar să:
o fie conferit reprezentanţilor societăţii civile dreptul de a participa nemijlocit la
elaborarea proiectelor din Planul naţional şi din alte documente, nu numai la
dezbaterile publice;
o se întocmească protocoale speciale de participare a reprezentanţilor societăţii
civile şi elaborarea Planului naţional pentru a evita dublarea eforturilor în
etapa de dezbatere publică prevăzută de lege pentru aprobarea proiectului de
către societatea civilă;
d) pentru dezvoltarea abordării multidisciplinare şi intersectoriale este necesar să:
o se completeze Legea pentru prevenirea şi combaterea TFU prin prevederi în
acest sens;
o se elaboreze un regulament privind o echipă multidisciplinară.
III. Monitorizarea şi evaluarea politicilor de combatere a traficului de persoane
Baza normativă
Actele normative şi legislative din Republica Moldova nu reglementează în mod adecvat
problemele monitorizării şi ale evaluării implementării politicilor şi nu conţin indicaţii exact cu
privire la procedurile de desfăşurare a monitorizării şi a evaluării politicilor în domeniul
combaterii TFU, precum şi la legăturile dintre acest proces şi cel de elaborare a politicilor. Se
recomandă aducerea de modificări Legii pentru prevenirea şi combaterea TFU pentru a se
stabili clar necesitatea monitorizării Planului naţional, frecvenţa acestuia şi termenele de
prezentare a raportului final de monitorizare. Mai mult decât atât, este necesară elaborarea
unor indicaţii detaliate cu privire la procedurile de adunare, comunicare şi utilizare a
informaţiilor obţinute în urma monitorizării.
Experienţa de monitorizare şi evaluarea politicilor
În Moldova s-a acumulat o experienţă relativ mică în ceea ce priveşte monitorizarea Planului
naţional, în 2010-2011. Această experienţă a permis evidenţierea unor neajunsuri ale
structurii şi conţinutului planului şi a confirmat faptul că monitorizarea şi evaluarea politicilor
din domeniul combaterii TFU depinde în mare măsură de calitatea planului. Întrucât în
Planul naţional 2010-2011 nu erau reflectate situaţia şi problemele la momentul adoptării,
rapoartele de monitorizare a acestui plan se concentrează în mare parte pe caracteristicile
cantitative ale îndeplinirii planului. Conform bazei normative în vigoare privind monitorizarea
politicilor un astfel de raport are drept obiective nu numai reflectarea îndeplinirii măsurilor
Planului naţional, ci şi arătarea modului în care implementarea a influenţat situaţia şi a
permis rezolvarea problemelor existente.
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Pentru a evalua implementarea politicilor şi eficienţa lor este necesară elaborarea calitativă
a unui document de politici. Problemele de monitorizare şi evaluare a Planului naţional
trebuie prevăzute încă din etapa elaborări acestuia. Se recomandă elaborarea unei
metodologii de monitorizare a Planului naţional până la adoptarea sa pentru următoarea
perioadă şi adoptarea structurii şi conţinutului viitorului plan la obiectivul de creare a
condiţiilor necesare pentru monitorizare şi evaluare. La elaborarea metodologiei de
monitorizare a Planului naţional poate fi folosită experienţa MMPSF de monitorizare a
politicilor din Strategia SNR. În plus, întrucât planul de acţiune pentru implementarea
Strategiei SNR pe 2012-2013 a fost unit cu Planul naţional pentru aceeaşi perioadă, se
recomandă introducerea modificărilor necesare în Hotărârea Parlamentului Republicii
Moldova nr. 257-XVI din 8.12.2008 şi în secţiunea X din Strategia SNR.
Managementul politicilor
Procesele de planificare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicilor sunt legate
indisolubil între ele şi reprezintă etape ale unui proces mai larg de management al politicilor.
În Moldova nu există documente care să conceptualizeze noţiunile amintite, care să
stabilească o terminologie unitară în domeniu şi care să stabilească scopurile, obiectivele şi
legăturile de interdependenţă dintre aceste procese.
Se recomandă elaborarea unei metodologii de monitorizare a Planului naţional nu ca
document separat, ci ca parte integrantă a unei metodologii comune de management al
politicilor de stat în domeniul combaterii TFU care să cuprindă întregul ciclu managerial al
politicilor, de la elaborare până la rezultatele implementării. Această metodologie trebuie să
ia în considerare legătura dintre monitorizarea politicilor naţionale şi cele de raioane, precum
şi cerinţele de monitorizare externă (GRETA, TIP, OSCE ş.a.).
Concluzii şi recomandări
Raportul de încheie cu concluziile generale şi recomandările pentru depăşirea problemelor
semnalate, care înglobează concluziile şi recomandările făcute la fiecare secţiune a
raportului de faţă. Recomandările sunt direcţionate către Secretariatul permanent,
conducerea ţării precum şi toate organizaţiile care participă la combaterea TFU în Republica
Moldova.

LISTĂ DE ABREVIERI
TFU – trafic de fiinţe umane
Comitetul naţional - Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane
Planul naţional - Planul naţional de acţiune privind prevenirea şi combaterea traficului de
fiinţe umane
SNR – Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor
victime ale traficului de fiinţe umane
Secretariatul permanent – Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru
combaterea traficului de fiinţe umane
OIM, misiunea în Moldova – Organizaţia internaţională pentru migraţie, misiunea în
Moldova
ICMPD, Viena – Centrul internaţional pentru dezvoltarea politicilor de migraţie, Viena
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OSCE – Organizaţia pentru securitate şi cooperare în Europa
BIDDO – Biroul pentru instituţii democratice şi drepturile omului (Varşovia)
PREFAŢĂ
Comunitatea internaţională a început să acorde o atenţie deosebită fenomenului de trafic de
fiinţe umane (în continuare TFU) la sfârşitul secolului al XX-lea. În această perioadă Moldova
a început să fie inclusă în ţările de provenienţă ale TFU întrucât emigranţii din Moldova erau
supuşi exploatării sexuale şi prin muncă într-o serie de ţări, în special în ţările dezvoltate din
Europa. Conducerea ţării a recunoscut existenţa în Moldova a problemelor de TFU şi a trecut
la elaborarea unor politici de stat pentru combaterea fenomenului. Primul document de
politici în acest domeniu a fost adoptat de către Guvernul Republicii Moldova în noiembrie
20011. Acest document a anunţat crearea Comitetului naţional pentru combaterea TFU (în
continuare Comitetul naţional) şi adoptarea primului Plan naţional de acţiune pentru
combaterea TFU (în continuare Planul naţional).
Comitetul naţional a fost creat şi lucrează în prezent ca structură guvernamentală al cărei
rol este să ajute această autoritate în studierea problemei TFU, elaborarea deciziilor
corespunzătoare şi coordinarea acţiunilor în vederea implementării acestora. Comitetul
naţional deţine statut înalt întrucât se subordonează vicepremierului ţării iar în componenţa
sa intră conducătorii ministerelor importante cu atribuţii în domeniul combaterii TFU precum
şi reprezentanţi ai societăţii civile şi ai organizaţiilor interguvernamentale. Comitetul naţional
joacă un rol extrem de important în organizarea combaterii TFU deoarece printre obiectivele
sale se numără prezentarea către Guvern de propuneri de politici de stat în domeniu.
În 2010-2011 Republica Moldova a obţinut succese semnificative în domeniul combaterii
TFU: s-au ratificat principalele documente internaţionale în domeniu, s-a adoptat o politică
de stat clară, s-a creat structura instituţională necesară şi s-au luat măsuri de implementare
a politicilor. În acelaşi timp, aceste realizări se explică în mare măsură prin susţinerea
internaţională în cadrul diverselor proiecte, ceea ce ridică problema stabilităţii succeselor
obţinute. Având în vedere faptul că problema TFU rămâne de actualitate, sunt necesare
măsuri care vor asigura menţinerea şi dezvoltarea structurii instituţionale şi a politicilor în
domeniu şi în viitor, când fluxul de ajutoare internaţionale se va opri.
Trebuie menţionat faptul că de-a lungul mai multor ani experţii au recomandat
îmbunătăţirea structurii instituţionale din domeniul combaterii TFU prin crearea unui
secretariat permanent al Comitetului naţional. Întrucât Comitetul lucrează periodic, este
necesară o structură cu activitate permanentă care să răspundă de îndeplinirea deciziilor
luate de comitet, de elaborarea şi monitorizarea politicilor, de strângerea de informaţii ş.a. O
astfel de structură lipsea din ţara noastră de mult timp iar funcţiile secretariatului
Comitetului naţional erau îndeplinite de către un reprezentant al Ministerului de interne care
trebuia să îndeplinească şi atribuţiile funcţiei sale de bază.
Pentru a îndepărta aceste neajunsuri Guvernul Republicii Moldova a introdus în 2011 o nouă
funcţie în organigrama Cancelariei de stat: aceea de consultant principal al Direcţiei Politici,
planificare strategică şi asistenţă externă2. Acest specialist va conduce Secretariatul
permanent al Comitetului naţional pentru combaterea TFU (în continuare Secretariatul
permanent). Secretariatul permanent a fost creat cu sprijinul Organizaţiei internaţionale
pentru migraţie (OIM), misiunea în Moldova. În componenţa Secretariatului permanent intră
încă doi specialişti: un consultant pe probleme juridice şi un consultant pe probleme sociale,

1

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1219 din 09.11.2001 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale
a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi Planului naţional de acţiuni pentru
combaterea traficului de fiinţe umane" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 136-138, art. 1274)
2
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 900 din 02.12.2011 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 472 din 26.03.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 216-221, art. 985)
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iar aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile pe baza unui contract pe termen de doi ani cu IOM. La
expirarea contractelor funcţiile respective vor fi incluse în organigrama Cancelariei de stat.
Subordonarea Secretariatului permanent faţă de Guvern permite trecerea elaborării şi
monitorizării implementării politicilor din domeniul combaterii TFU la un nivel calitativ
superior. Astfel, chiar de la începutul funcţionării sale Secretariatul permanent a avut printre
atribuţii atât monitorizarea implementării Planului naţional pe 2011, cât şi elaborarea
Planului naţional pe 2012-2013. Specialiştii din Secretariatul permanent nu au avut suficient
timp pentru studierea teoriilor de planificare şi monitorizare şi multe elemente s-au
sedimentat pe durata lucrărilor practice. Proiectul pentru Planul naţional pe 2012-2013 a
fost elaborat cu participarea activă a grupului de lucru alcătuit din reprezentanţii autorităţilor
administraţiei publice centrale, ai societăţii civile şi a organizaţiilor interguvernamentale. În
timpul elaborării acestui document Secretariatul permanent a organizat o serie de întâlniri
bilaterale şi multilaterale cu membrii grupului de lucru, ceea ce a permis strângerea de
informaţii utile cu privire la problemele întâmpinate în elaborarea şi implementarea
proiectului planului.
Conceptul de desfăşurare a cercetării de faţă ca o comunicare cu privire la experienţa
Moldovei în elaborarea şi monitorizarea politicilor din domeniul combaterii TFU pe 10 ani
(2001-2011) a apărut în timpul acestor lucrări când s-au generat multe idei noi despre
creşterea eficienţei politicilor din acest domeniu. Nu toate aceste idei şi-au găsit locul în
Planul naţional pe 2012-2013 întrucât timpul nu a fost suficient: elaborarea planului trebuia
finalizată în cel mai scurt timp. Raportul de faţă este realizat la iniţiativa şi cu colaborarea
Secretariatului permanent pentru a analiza în detaliu toate problemele apărute şi pentru a
elabora propuneri argumentate pentru rezolvarea lor. Raportul de faţă se doreşte a fi o bază
pentru discuţii ulterioare cu partenerii şi pentru elaborarea unei abordări comune pentru
realizarea Planului naţional pentru perioada următoare, precum şi pentru monitorizarea
implementării lui.
Concluziile şi recomandările din raportul de faţă cu privire la organizarea de procese ciclice
de planificare şi monitorizare a politicilor de stat în domeniul combaterii TFU pot fi de
asemeni folosite şi de către organizaţiile de combatere a problemelor sociale legate de TFU.
MULŢUMIRI
Desfăşurarea cercetării de faţă reprezintă o dovadă a parteneriatului sincer dintre stat,
societatea civilă şi organizaţiile interguvernamentale în domeniul combaterii TFU în Moldova.
Am dori să ne exprimăm recunoştinţa sinceră pentru ajutorul şi susţinerea acordate (de idei,
resurse, informaţii şi organizare) pe parcursul desfăşurării cercetării:
 Ecaterinei Berejan – consultant principal al Direcţiei politici, planificare strategică şi
asistenţă externă din cadrul Cancelariei de stat, secretar al Comitetului naţional;
 Irinei Todorova, Organizaţia internaţională pentru migraţie, misiunea în Moldova;
 Anei Revenko, Centrul internaţional „La Strada”, Moldova;
 Membrilor grupului de lucru inter-departamental pentru elaborarea Planului naţional
în 2012-2013 (Anexa 1).
PLANIFICAREA CERCETĂRII
Scopuri şi obiective
Cercetarea de faţă are un caracter aplicat şi este îndreptată către:
 evidenţierea şi studierea problemelor existente în elaborarea şi implementarea
politicilor de stat ale Republicii Moldova în domeniul combaterii TFU;
 elaborarea de propuneri către conducerea ţării, Secretariatul permanent, Comitetul
naţional şi organizaţiile participante la combaterea TFU prin creşterea eficienţei
politicilor de stat;
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asigurarea unei platforme pentru discuţii ulterioare şi elaborarea de abordări comune
privind metodologia de management al politicilor de stat în domeniul amintit.

Obiectivele principale ale cercetării includ analiza calitativă a diverselor aspecte ale bazei
legislative şi normative, precum şi a experienţei practice a Republicii Moldova în elaborarea
şi monitorizarea politicilor în domeniul combaterii TFU în perioada 2001-2011, şi anume:
a) definirea rolului Comitetului naţional şi a Secretariatului său permanent în elaborarea
şi monitorizarea politicilor în domeniu precum şi a rolului societăţii civile în acest
proces;
b) studierea procedurilor consacrate pentru elaborarea şi monitorizarea politicilor
(persoane responsabile, termene, structura documentelor ş.a.);
c) identificarea abordărilor folosite în elaborarea şi monitorizarea politicilor precum şi a
gradului de corespundere între acestea şi cerinţele timpului/ale schimbărilor din
fenomenul de TFU, standardele internaţionale şi regionale şi recomandările ştiinţifice
în domeniu;
d) studierea influenţei mecanismelor de monitorizare externă şi a evaluării politicilor
Moldovei (Raportul GRETA3, Raportul anual TIP4 ş.a.) asupra politicilor de stat;
6) elaborarea de recomandări pentru depăşirea problemelor identificate şi pentru
creşterea eficienţei politicilor.
Metodologie
Metodologia de desfăşurare a cercetării de faţă a cuprins:
a) analiza calitativă a documentelor de politici elaborate în Republica Moldova pentru
combaterea TFU precum şi a actelor legislative şi normative conexe;
b) consultarea a 15 specialişti din diverse organizaţii care au participat direct la
elaborarea Planului naţional pe 2012-2013 (interviu informal);
c) analiza calitativă a rezultatelor consultării;
d) analiza calitativă a concluziilor din trei conferinţe de lucru ale membrilor grupului de
lucru creat pentru elaborarea Planului naţional în 2012-2013, conferinţe care au avut
loc la Secretariatul permanent pe 27.01.2012, 02.04.2012 şi 11.05.2012;
e) analiza secundară a standardelor internaţionale şi regionale privind combaterea TFU;
f) analiza secundară a rapoartelor pe probleme de TFU în Moldova şi organizarea
combaterii acestui fenomen;
g) analiza secundară a literaturii de specialitate pe probleme de monitorizare şi evaluare
precum şi a celei privitoare la documentele de politici ale Republicii Moldova adoptate
pentru combaterea fenomenelor conexe TFU;
h) interpretarea şi sinteza obţinerii de informaţii;
i) elaborarea unor concluzii şi recomandări ale autorului.
Limite
Principala limită în cercetare este reprezentată de concentrarea pe probleme de elaborare şi
monitorizare a politicilor de stat în cadrul Planului naţional în detrimentul problemelor de
elaborare a altor documente de politici în domeniu. Motivul constă în faptul că tocmai acest
document este legat prin legislaţia Moldovei de competenţele Guvernului, deci implicit de
cele ale Secretariatului permanent. Mai mult, procesul de elaborare a acestui document are
un caracter ciclic: conform legii planul trebuie adoptat o dată la doi ani5, motiv pentru care
elaborarea de recomandări pentru îmbunătăţirea lui are semnificaţie practică pentru planul
de monitorizare din 2012-2013 şi pentru elaborarea Planului naţional pentru perioada
următoare.

3

Grupul de experţi pe probleme de combatere a traficului de fiinţe umane creat pentru controlul implementării
Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane de la Varșovia (2005).
4
Raportul anual al Departamentului de stat al S.U.A. privind traficul de fiinţe umane.
5
Partea (2) art. 7 din Legea privind prevenirea și combaterea TFU nr. 241-XVI din 20.10.2005 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, art. 812).
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Concepte de lucru şi definiţii
În raportul de faţă se folosesc următoarele concepte de lucru şi definiţii:
Combaterea TFU – activitatea întreprinsă de stat în scopul eradicării fenomenului de
TFU. Conform Legii privind prevenirea şi combaterea TFU nr. 241-XVI din 20.10.2005,
combaterea acestui fenomen trebuie realizată în trei direcţii: prevenirea fenomenului,
asistenţa pentru victime şi combaterea TFU (urmărirea penală a vinovaţilor)6.
Managementul politicilor – procesul ciclic de conducere a politicilor, proces care
constă în câteva etape: elaborarea documentelor de politici (planificare), monitorizarea
implementării politicilor, evaluarea politicilor şi revizuirea în vederea elaborării noului
document de politici.
Monitorizarea politicilor – observarea/strângerea regulată şi sistematizată de
informaţii cu privire la procesul de implementare a politicilor (dacă se îndeplinesc
măsurile luate, dacă se respectă termenele stabilite, cum se folosesc resursele şi dacă se
îndeplinesc alte condiţii) cu scopul de a evidenţia dinamica schimbărilor, gradul de
îndeplinire a obiectivelor politicilor, de a sublinia operativ dificultăţile şi de a elabora
recomandări pentru îmbunătăţirea eficienţei politicilor. Monitorizarea se concentrează mai
mult pe indici cantitativi de implementare (nivelul operativ). De regulă ea este realizată
de autoritatea responsabilă cu implementarea politicilor de stat.
Evaluarea politicilor – strângerea sistematizată şi analiza informaţiilor (inclusiv a celor
obţinute în urma monitorizării) cu privire la rezultatele implementării politicilor pentru
evidenţierea eficienţei (relevanţa politicilor, influenţa lor, gradul de îndeplinire a
obiectivelor). Se realizează la încheierea anumitor etape de implementare a politicilor sau
la expirarea termenului de acţiune a documentului de politici. Evaluarea se concentrează în
special pe indici calitativi (nivelul strategic). Evaluarea poate fi internă (realizată de către
autoritatea responsabilă de implementarea politicilor de stat) sau externă (realizată de către
un expert independent).

I. Baza normativă şi instituţională a politicii Republicii Moldova pentru
combaterea TFU
1.1. Trecerea în revistă a actelor oficiale pentru combaterea traficului de fiin ţe
umane
În perioada 2001-2011 Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova au emis o serie de
documente juridice oficiale în domeniul combaterii TFU. Pentru început Parlamentul a
ratificat documentele internaţionale importante din domeniu:


Convenţia Organizaţiei Naţiunilor
Unite
împotriva
crimei
organizate
7
transfrontaliere din anul 2000 precum şi Protocolul pentru prevenirea, suprimarea şi
pedepsirea traficului de persoane, în special femei şi copii8, adoptate în februarie
2005;

Idem (Partea (2) art. 7 din Legea privind prevenirea și combaterea TFU nr. 241-XVI din 20.10.2005 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, art. 812).
7
Legea Republicii Moldova nr. 15-XV din 17.02.2005 “Ratificarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite
împotriva crimei organizate transfrontaliere”. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art. 122).
8
Legea Republicii Moldova n5. 17-XV din 17.02. 2005 „Ratificarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea și
pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și al copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite
împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.
126).
6
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Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane
semnat la Varşovia în 20059 – adoptată în martie 2006.

Cel mai important document naţional în domeniu este Legea privind prevenirea şi
combaterea TFU nr. 241-XVI din 20.10.2005 adoptată de Parlamentul Republicii
Moldova. Ea a definit structura instituţională pentru combaterea TFU, obligaţiile şi
prerogativele Guvernului, autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, drepturile
victimelor TFU şi a reglementat alte aspecte importante cu privire la relaţiile de drept în
domeniul organizării combaterii TFU.
Parlamentul a instituit şi măsuri dure de pedepsire pentru infracţiuni de TFU. Art. 165 din
Codul penal al Republicii Moldova, „Traficul de fiinţe umane”, şi art. 206, „Тraficul de copii”,
prevăd pedepse de lipsire de libertate de la 5 ani până la pedeapsa cu închisoarea pe viaţă
pentru comiterea acestor fapte penale10. Codul penal al Republicii Moldova conţine şi o serie
de norme care prevăd pedepsirea infracţiunilor similare, cum ar fi munca forţată (art. 168
CP), sclavia şi condiţiile similare (art. 167 CP), scoaterea ilegală a minorilor din ţară (art.
207 CP) ş.a.
Următorul document oficial important este Strategia Sistemului naţional de referire
pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU (denumită în
continuare Strategia SNR) şi planul de acţiune pentru implementarea ei în 2009-2011
adoptate de Parlamentul Republicii Moldova în decembrie 2008.11 Strategia a fost elaborată
pentru perioada 2009-2016. Trebuie menţionat faptul că Strategia SNR nu cuprinde în
totalitate sistemul de combatere a TFU, ci numai parţial. El este în principal axat pe
protecţia drepturilor victimelor TFU prin crearea unui sistem special de colaborare interdepartamentală şi cuprinde numai domeniul de asistenţă a victimelor indiferent de acordul
sau refuzul acestora de a colabora cu autorităţile de urmărire penală, precum şi domeniul de
prevenire a TFU prin acordarea de sprijin social grupelor de risc. Strategia nu cuprinde
direcţii precum urmărirea penală a vinovaţilor sau prevenirea TFU prin creşterea nivelului de
conştientizare din partea grupelor de risc. La implementarea Strategiei SNR iau parte în mod
obligatoriu mai multe ministere şi autorităţi ale administraţiei locale, însă responsabilitatea
principală pentru realizarea practică a acestui document de politici şi pentru monitorizare şi
evaluare a revenit Ministerului muncii, protecţiei sociale şi familiei (denumit în continuare
MMPSF).
Guvernul Republicii Moldova a adoptat patru planuri naţionale în ultimii zece ani. După
cum am menţionat anterior, primul plan în domeniul combaterii TFU a fost adoptat de către
Guvern în noiembrie 2001 prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1219 din
09.11.2001 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru
combaterea TFU şi a Planului naţional de acţiuni pentru combaterea TFU”. Ulterior, Guvernul
a adoptat încă trei planuri naţionale în domeniu:
 pentru 2005-2006 – Hotărârea Guvernului nr. 903 din 25.08.2005 (Monitorul Oficial,
2005, nr. 119-122, art. 987);
 pentru 2008-2009 – Hotărârea Guvernului nr. 472 din 26.03.2008 (Monitorul Oficial,
2008, nr. 69-71, art. 453);
 pentru 2010-2011 – Hotărârea Guvernului nr. 835 din 13.09.2010 (Monitorul Oficial
2010, nr. 179-181, art. 926).

9

Legea Republicii Moldova nr. 67-XVI din 30.03.2006 „Ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta
împotriva traficului de fiinţe umane” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art. 277).
10

Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.05.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.
128-129, art. 1012).
11
Hotărârea nr. 257 din 05.12.2008 privind aprobarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia și
asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane și 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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2009, nr. 27-29, art. 66).
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Trebuie menţionat faptul că pentru ultimul dintre Planurile naţionale enumerate mai sus s-a
elaborat un plan special suplimentar12.
În prezent este gata de editare Proiectul celui de-al cincilea Plan naţional, cel pe anii 20122013. Este de aşteptat ca acesta să fie adoptata de Guvern până la sfârşitul lui iulie 201213.
Mai mult decât atât, Guvernul a aprobat şi alte câteva acte normative pentru implementarea
Legii privind prevenirea şi combaterea TFU care reglementează activitatea în domeniu:
a) august 2005 – Hotărârea privind Comitetul naţional14 prin care se stabilesc
componenţa, funcţiile şi statutul comitetului, funcţiile Preşedintelui şi ale
Secretarului, frecvenţa şedinţelor ş.a.;
b) noiembrie 2006 – Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de
asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane15;
c) februarie 2008 – Regulamentul-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea
traficului de fiinţe umane16;
d) august 2008 – Hotărârea privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilorvictime ale TFU, traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi17.
Concluzii:
În ultimul deceniu Republica Moldova a construit o bază legislativă şi normativă dezvoltată
în domeniul combaterii TFU şi un loc central în cadrul ei îl ocupă Legea privind prevenirea şi
combaterea TFU nr. 241-XVI din 20.10.2005. Această lege a pus bazele politicilor ţării în
domeniul amintit.
1.2. Documente de politici – scopuri şi obiective
În legătură cu scopurile şi obiectivele cercetării de faţă, trebuie stabilit care dintre actele
oficiale adoptate în Republica Moldova au legătură cu politicile, mai exact care dintre ele pot
fi numite documente de politici. În ciuda simplităţii aparente a problemei răspunsul nu este
unul simplu.
Mai întâi trebuie menţionat faptul că Constituţia Republicii Moldova18 arogă Parlamentului
prerogativele de elaborare a principalelor direcţii în politicile de stat (art. 66). Deducem că
un document de politici trebuie emis ca act oficial al Parlamentului, act ce poate lua formă
de lege, hotărâre sau rezoluţie a Parlamentului (art. 66). În continuare, potrivit Constituţiei
Guvernul, în calitate de putere executivă, are numai obligaţia de a asigura implementarea
politicilor (art. 96) şi de a emite de drept propriile hotărâri privind implementarea legilor
adoptate de Parlament (art. 102). Rezultă că un document de politici poate fi emis numai
sub formă de lege.
Aceasta este numai o concluzie logică deoarece Parlamentul nu a elaborat nicio normă care
să stabilească clar ce acte oficiale ale Parlamentului ţin de politici. Astfel, Legea privind
actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001 include în categoria de acte legislative toate
12

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1170 din 21.12.2010 “Cu privire la aprobarea Planului specific
adiţional la Planul naţional de prevenire și combatere a traficului de fiinţe umane pe anii 2010-2011” (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 259-263, art. 1315).
13
Planul naţional pe 2012-2013 aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 559 din 31.07.2012
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 165, art. 616).
14
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 775 din 1.08.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,
nr. 107-109, art. 865). A ieșit din vigoare în martie 2008. În prezent este reglementat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 472 din 26.03.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 69-71, art. 453).
15
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1362 din 29.11.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,
nr. 186-188, art. 1457).
16
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 234 din 29.02.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr. 47-48, art. 298).
17
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 948 din 7.08.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr. 152-153, art. 949).
18

Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1).
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actele oficiale ale Parlamentului (art. 2) şi stabileşte că actele legislative pot fi „…de politici,
administrative sau de alt fel…”19 conform (art. 2). Însă legea nu oferă lămuriri mai clare
asupra acestei clasificări, de aceea nu este clar care acte legislative sunt acte de politici.
Mai târziu, în martie 2008, Parlamentul a introdus câteva modificări în articolul 10 din Legea
privind actele legislative şi a stabilit că „Concepţiile şi strategiile de stat privind
direcţiile principale de politică internă şi externă ale statului se adoptă prin intermediul
actelor legislative”20. De aici rezultă că Strategia SNR (2009-2016), aprobată prin hotărâre
a Parlamentului în 2008, este un document de politici.
Totuşi, această prevedere a legii nu este clară cu privire la ce se înţelege prin direcţiile
principale de politică, dacă aceste concepţii şi strategii trebuie adoptate de Parlament sau
care direcţii de politici secundare pot fi adoptate de Parlament şi dacă mai există alte tipuri
de documente de politici în afară de concepţii şi strategii. Este posibil ca Guvernul să poate
aproba documente de politici pe direcţii secundare de politici dacă această prerogativă este
delegat direct printr-o lege adoptată de Parlament deoarece, după cum s-a menţionat,
Guvernul poate emite propriile hotărâri numai în vederea implementării legilor.
Deşi, potrivit Constituţiei, Guvernul trebuie doar să asigure implementarea politicilor, în
2007 tocmai Guvernul a fost cel care a adoptat Regulile de elaborare şi cerinţele unitare
pentru documentele politice (Hotărârea Guvernul nr. 33 din 11.01.2007).21 Conform
Regulilor menţionate, documentele de politici trebuie să:
a) descrie şi să analizeze probleme existente;
b) stabilească obiective de rezolvare a problemelor concrete
c) stabilească instrumentele de rezolvare a problemelor şi urmările anticipate pentru
stat şi societate.
În plus, Regulile cer ca toate documentele de politici să se supună unei monitorizări pe toată
durata implementării şi să se alcătuiască un raport pentru evidenţierea eventualelor greşeli
sau a efectelor neprevăzute ale implementării precum şi necesitatea aducerii de modificări
documentului pentru ameliorarea politicilor.
Regulile amintite împart documentele de politici în patru feluri: concepţii, strategii,
programe şi planuri. Regulile conţin formulări foarte vagi cu privire la autoritatea care are
dreptul să adopte aceste documente de politici. Astfel p. 32 din Reguli stabileşte că
„Documentele de politici se adoptă de autorităţile publice conform atribuţiilor stabilite”.
După cum am menţionat anterior, deoarece Parlamentul nu a stabilit limite deosebite privind
procedurile de adoptare a programelor şi a planurilor, se poate postula că Guvernului îi
revine dreptul de a adopta documente pentru programul şi planul dar, bineînţeles, numai
dacă acest lucru este prevăzut în mod direct de lege. Deci şi Planurile naţionale se pot
număra printre documentele de politici care se adoptă periodic de către Parlament pe un
termen de doi ani, după cum prevede Legea privind prevenirea şi combaterea TFU (art. 7).
Trebuie, totuşi, menţionat faptul că enumerarea de mai sus a documentelor de politici
stabilită de Parlament este discutabilă. Astfel, „de politici” înseamnă legat de politică.
Cuvântul „politică”, cu etimologie grecească, înseamnă „treburi de stat şi publice”.
Dicţionarele contemporane şi enciclopedice definesc noţiunea de „politică” drept o activitate
a statului de conducere a ţării22 şi de relaţii internaţionale. Astfel, toate legile unei ţări
adoptate de Parlament pot fi considerate documente de politici deoarece ele reglementează
relaţiile sociale dintr-o anumită sferă, deci le conduc. Referitor la domeniul combaterii TFU
19

Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001 (monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.
36-38, art. 210).
20
Partea (11) art. 10 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001 (monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2002, nr. 36-38, art. 210).
21
Regulile de elaborare și cerinţele unitare pentru documentele de politici, p. 4, adoptate prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 33 din 11.01.2007 «Privind Regulile de elaborare și cerinţele unitare pentru documentele de
politici» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 6-9, art. 44).
22
DEXI – dicţionar explicativ ilustrat al limbii romăne, 2007, p.1506.
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se poate spune că Legea privind prevenirea şi combaterea TFU şi cele două convenţii
internaţionale ratificate sunt şi ele documente de politici. Totuşi, pornind de la domeniul de
interes al cercetării de faţă ce are semnificaţie practică nu vom disputa conceptul de
„document de politici” stabilit de guvernul Moldovei, ci vom încerca doar să îl analizăm în
profunzime şi să înţelegem cum trebuie el folosit în practică.
Pentru a înţelege noţiunea de document de politici este important să subliniem faptul că în
preambulul Hotărârii Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 se menţionează faptul că ea este
adoptată în conformitate cu Strategia de reformă a administraţiei publice centrale din
Republica Moldova. Acest fapt şi întregul conţinut al Regulilor arată că Guvernul include în
noţiunea de documente de politici acele acte oficiale ale Parlamentului şi ale guvernului care
au ca scop sublinierea unor probleme sociale concrete şi rezolvarea lor prin reformarea
administraţiei publice din domeniile conexe. De asemeni, este important că acele
documente, cu excepţia concepţiilor, presupun o implicare activă a statului de-a lungul
perioadei limitate de acordare de resurse de la stat, inclusiv financiare, şi un control strict al
implementării acestor documente. Este evident faptul că Guvernul a dorit să evidenţieze
aceste documente din şirul de acte oficiale datorită importanţei lor pentru îmbunătăţirea
situaţiei politice şi economice a ţării.
Analiza ne arată faptul că în prezent în Moldova prin documente de politici se înţelege acel
act oficial emis de o autoritate publică ce:
a) descrie şi analizează o anumită problemă socială;
b) stabileşte obiective şi măsuri pentru rezolvarea ei şi descrie rezultatele scontate;
c) presupune o implicare activă din partea statului pe o durată de timp limitată şi
acordarea anumitor resurse, inclusiv financiare;
d) prevede o monitorizare permanentă din partea statului (strângerea şi analizarea
informaţiilor) privind implementarea politicii şi influenţa ei asupra problemei prin
rapoarte periodice;
e) presupune aducerea de modificări documentului de politici sau elaborarea unui
document nou pentru ameliorarea politicilor, dacă este cazul.
Astfel, indiferent de inexistenţa unui concept bine delimitat privind documentul de politici,
cerinţele în privinţa acestora stabilite de Guvern ne permit să vorbim despre o administrare
sau un management al politicilor realizat de autorităţile statului şi despre ciclicitatea
acestui proces. Fiecare ciclu managerial poate fi împărţit în trei etape: elaborare şi adoptare
(a-c), monitorizarea implementării (d) şi revizuirea/elaborarea unui nou document de politici
(e).
Concluzii şi recomandări:
În prezent nu există o definiţie clară a noţiunii de document de politici şi nu există o
procedură clară de aprobare a documentelor de politici în ceea ce priveşte separarea
prerogativelor Parlamentului şi Guvernului. Guvernul a stabilit doar câteva cerin ţe şi a definit
tipurile de documente de politici, dintre care le putem asocia documentelor de politici din
domeniul TFU pe următoarele:
a) Strategia SNR (2009-2016) adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la
sfârşitul anului 2008 şi
b) Planul naţional adoptat de Guvernul Republicii Moldova o dată la doi ani.
Autorităţile trebuie să realizeze managementul politicilor care este în sine un proces ciclic
ce poate fi relativ împărţit în trei etape: elaborarea şi adoptarea documentului de politici,
realizarea controlului implementării şi revizuirea/elaborarea unui nou document de politici.
1.3.Rolul Comitetului naţional în combaterea traficului de fiinţe umane şi rolul
Secretariatului său permanent în elaborarea şi controlul implementării politicilor
Legea privind prevenirea şi combaterea TFU cere crearea unei structuri speciale interdepartamentale pentru coordonarea acţiunilor şi a colaborării în domeniul combaterii TFU:

17

- Comitetul naţional pentru combaterea TFU, subordonat Guvernului şi
- comisiile teritoriale pentru combaterea TFU, subordonate autorităţilor locale.
Trebuie menţionat faptul că acest Comitet naţional a fost creat în Republica Moldova în
noiembrie 200123 când ţara încă nu avea o lege specială privind combaterea TFU. Crearea
acestei instituţii a devenit posibilă graţie art. 22 din Legea Guvernului24 nr. 64-XII din
31.05.1990, lege care a permis subordonarea către Guvern a diverse noi structuri de
consiliere (comitete, consilii) ce aveau ca rol acordarea de asistenţă în studierea
problemelor societăţii şi elaborarea de hotărâri corespunzătoare.
Regulamentul Comitetului naţional a fost adoptat de către Guvern în august 200525, cu
câteva luni înainte de adoptarea Legii privind prevenirea şi combaterea TFU. La acel
moment exista deja proiectul de lege iar autorii Regulamentului l-au elaborat pe acesta din
urmă consultând proiectul de lege. Prin adoptarea legii Parlamentul a aprobat statutul,
obligaţiile şi componenţa Comitetului naţional, elemente deja stabilite de către Guvern.
Legea a stabilit, de asemeni, şi faptul că Regulamentul Comitetului naţional trebuie aprobat
de către Guvern.
Statutul şi funcţiile Comitetului naţional
Legea privind prevenirea şi combaterea TFU (art. 8) a stabilit că acest Comitet naţional este
organul consultativ (de consiliere) al Guvernului şi a delegat Comitetului naţional o serie
de obligaţii legate de managementul politicilor din cadrul Planului naţional:
1)
strângerea şi analiza informaţiilor cu privire la amploarea, starea şi tendinţele din
cadrul fenomenului de TFU la nivel naţional;
2)
prezentarea către Guvern a unor propuneri pe baza politicilor de stat;
3)
coordonarea întregii activităţi de prevenire şi combatere a TFU, inclusiv prin
activităţile comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU;
4)
controlul, evaluarea periodică şi monitorizarea procesului de implementare a
Planului naţional, controlul respectării legislaţiei de informare a Guvernului şi a
societăţii civile vizavi de aceste aspecte.
Statutul şi funcţiile Comitetului naţional sunt stabilite şi de Regulamentul Comitetului
naţional adoptat de Guvern în vederea implementării legii menţionate.
Analiza logică a acestor norme ne arată că statutul Comitetului naţional este incompatibil cu
funcţiile lui. Comitetului naţional nu trebuie delegate funcţiile de mai sus, funcţii care
necesită eforturi permanente şi prerogative de reglementare, din moment ce un organ
consultativ nu poate deţine aceste funcţii. Deciziile Comitetului naţional au o oarecare putere
juridică numai pentru că se fundamentează pe puterea Guvernului. Conform p. 17 din
Regulamentul Comitetului naţional, deciziile acestui organ „..au caracter executoriu
obligatoriu pentru toate autorităţile la semnarea de către prim-ministru”. Funcţii precum
strângerea de informaţii, evaluarea şi monitorizarea Planului naţional presupun o muncă
permanentă şi nu pot fi delegate organului consultativ, organ care prin definiţie reprezintă o
consfătuire/şedinţă ce are loc de câteva ori pe an. Este foarte limpede cine răspunde de
îndeplinirea acestor funcţii în perioadele dintre şedinţele Comitetului naţional. Mai mult decât
atât, la şedinţe nu poate fi considerat responsabil pentru coordonarea acţiunilor (acorduri,
proceduri). Bineînţeles, şedinţele se desfăşoară pentru coordonare şi reprezintă un dintre
modalităţile de coordonare a acţiunilor deoarece pe parcursul lor participanţii fac schimb de
informaţii, ceea ce contribuie la acordul dintre acţiuni. Dar nu consiliul răspunde de
coordonare, ci autoritatea care dispune desfăşurarea acestuia şi care îl foloseşte ca
instrument de coordonare. Cu atât mai mult nu trebuie mutată răspunderea pentru
coordonarea activităţilor autorităţilor consultative la nivel de raion către autoritatea
23

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1219 din 9.11.2001 «Cu privire la aprobarea componenţei nominale
a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi Planului naţional de acţiuni pentru
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Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 775 din 1.08.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.
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consultativă de la nivel naţional, ar fi un nonsens. Dar astfel de greşeli sunt foarte
răspândite în regulamentele de organizare a activităţii comitetelor şi comisiilor
(Regulamentul privind activitatea Comisiei de implementare a Planului naţional de acţiuni în
domeniul drepturilor omului în 2011-201426, Regulamentul Consiliul naţional de apărare a
drepturilor copilului27 ş.a.). această situaţie poate apărea din cauza faptului că în ţara
noastră nu există o lege care să fi definit procedura de creare precum şi scopurile şi
obiectivele structurilor consultative inter-departamentale aflate în subordonarea
Guvernului (comitete naţionale, comisii, consilii ş.a.).
Aceste concluzii logice legate de posibilele funcţii ale unei structuri de consiliere în
subordonarea Guvernului sunt confirmate şi de analiza legislaţiei. Majoritatea funcţiilor
amintite ale Comitetului naţional trebuie îndeplinite de Guvern, Cancelaria de stat în calitate
de autoritate ce asigură activitatea Guvernului şi ministerele de resort. Astfel, conform Legii
Guvernului, tocmai Guvernul asigură desfăşurarea politicilor (art. 1), răspunde de
coordonare activităţii autorităţilor administraţiei centrale (art. 20) şi locale de implementarea
politicilor de stat (art. 19). Pentru coordonarea acţiunilor administraţiei publice Guvernul
adopta acte normative, colectează şi trimite informaţi, organizează şedinţele reprezentanţilor
din ministere şi/sau ai administraţiei locale, emite ordonanţele şi dispoziţiile necesare cu
caracter obligatoriu. Guvernul are dreptul de a forma o autoritate consultativă (comisie ş.a.)
din reprezentanţii diverselor ministere şi ai mediului ştiinţific pentru a cere asistenţă în
studierea problemelor şi elaborarea soluţiilor (art. 22), dar nu are dreptul de a delega
propriile funcţii acestei autorităţi. Guvernul are dreptul să delege prin hotărâre unele
dintre funcţiile ministerelor de resort (art. 21), însă nu autorităţii consultative.
Astfel, normele art. 8 din Legea privind prevenirea şi combaterea TFU, conform căreia
Comitetul naţional primeşte funcţiile de monitorizare a legislaţiei, a Planului naţional şi a
coordonării activităţii autorităţilor locale, intră în conflict cu Legea Guvernului, care arogă
aceste funcţii Guvernului şi ministerelor de resort. În practică se creează astfel confuzii
legate de prerogativele Comitetului naţional, de problemele ce implică Secretariatul
permanent în ierarhia administraţiei de stat, de încercările de formare a unei noi ierarhii în
domeniu care să fie paralelă cu Guvernul şi toate acestea duc la o instabilitate a măsurilor.
Aceste contradicţii trebuie îndepărtate prin aducerea de modificări necesare în legislaţie.
Trebuie menţionat faptul că Legea privind prevenirea şi combaterea TFU a fost emisă cu
sprijinul activ al comunităţii internaţionale şi a fost supusă permanent expertizelor juridice
înainte şi după adoptarea sa de către Parlament. Dar normele privind crearea unei structuri
speciale inter-departamentale pentru coordonarea acţiunilor nu au fost criticate niciodată.
Întotdeauna s-a indicat necesitatea creării Secretariatului permanent al Comitetului naţional
în subordinea Guvernului sau a unui dintre ministere. Este posibil ca acest lucru să fi fost
cauzat de faptul că standardele internaţionale lasă problema coordonării acţiunilor la
latitudinea fiecărei ţări în funcţie de situaţia concretă. Astfel, Convenţia Consiliului Europei
privind combaterea TFU semnată la Varşovia în 2005 (partea 2, art. 29) prevede că trebuie
create autorităţi speciale pentru asigurarea coordonării politicilor cu acţiunile iar
măsurile se vor lua când se consideră de cuviinţă28, ceea ce facilitează atingerea
scopurilor politicilor şi este util în mod practic. Nu avem alte recomandări concrete pe
această temă.
Menţionăm, de asemeni, faptul că Legea privind prevenirea şi combaterea TFU a stabilit în
mod clar obligaţiile Comitetului naţional privind documente de politici precum Planul
naţional, dar nu conţine norme în care să se menţioneze strategia din domeniu. Totuşi,
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conform părţii 4b art. 8 al respectivei Legi, în atribuţiile comitetului intră „controlul29
implementării legislaţiei de prevenire şi combatere a TFU”, iar conform art. 2 al Legii privind
actele legislative, în categoria legislaţiei sau a actelor legislative nu intră numai legile, ci şi
hotărârile Parlamentului. Întrucât Strategia SNR este un sistem de asistenţă şi protecţie a
victimelor şi a potenţialelor victime ale TFU, ea a fost adoptată prin hotărârea Parlamentului,
dar de aici reiese că acest control al implementării documentului de politici poate reveni şi
Comitetului naţional.
În acelaşi timp, art. 4 din Hotărârea Parlamentul Republicii Moldova nr. 257-XVI din
5.12.2008 şi p. 34-37 din Strategia SNR alocă în mod clar MMPSF responsabilitatea pentru
monitorizarea, evaluarea, planificarea şi coordonarea acţiunilor de implementare a
strategiei. Acest minister trebuie să predea un raport privind implementarea Strategiei SNR
Comitetului naţional şi Guvernului. Astfel, aceste norme intră într-o relativă
contradicţie cu art. 8 din Legea privind prevenirea şi combaterea TFU. Însă după
cum am menţionat, Comitetul naţional nu ar trebui să aibă funcţii ce necesită efort
permanent.
Mai mult decât atât, procedura prin care ministerul de resort primeşte responsabilităţile de
elaborare şi implementare a politicilor corespunde în totalitate normele comune ale
legislaţiei, norme ce permit delegarea unor funcţii ale Guvernului către ministere. Aceasta
corespunde şi normelor Regulamentului de organizare şi funcţionare al MMPSF30 (p. 2),
conform căruia acest minister deţine atribuţiile de elaborare şi implementare a politicilor în
domeniul combaterii TFU. Activitatea acestui minister este legată de asistenţa persoanelor
vulnerabile din punct de vedere social, printre care se numără şi victimele TFU. MMPSF
răspunde, de asemeni, de coordonarea acţiunilor operative legate de rezolvarea problemelor
unor persoane concrete care suferă din cauza TFU în cadrul SNR, un sistem special de
asistenţă şi protecţie. În MMPSF există un departament special care răspunde de asistenţa
acordată victimelor TFU al cărui muncă a fost susţinut timp de câţiva ani de IOM, Misiunea
în Moldova. MMPSF a creat echipe multidisciplinare în toate raioanele, echipe care au ajutat
la realizarea obiectivelor politicilor. În plus, ministerul deja dispune de instrumentul necesar
de monitorizare a Strategiei SNR şi a îndeplinit această funcţie cu succes timp de câţiva ani.
Având în vedere cele expuse, este oportun ca responsabilitatea pentru implementarea
Strategiei SNR şi pentru funcţionarea SNR să revină MMPSF.
În legătură cu crearea Secretariatului permanent s-a născut întrebarea dacă MMPSF ar
trebui să continue monitorizarea, evaluarea, planificarea şi coordonarea acţiunilor pentru
implementarea Strategiei SNR. Noile condiţii au făcut ca oportunitatea elaborării unui plan
separat de implementare a Strategiei SNR pe 2012-2013 să fie recunoscută. În proiectul
Planului naţional pe 2012-2013 au fost incluse şi acţiunile de implementare a Strategiei SNR
pe această perioadă. Astfel, Secretariatul permanent a unit practic planificarea acţiunilor în
cadrul Strategiei SNR cu planificarea acţiunilor din cadrul Planului naţional pentru a elimina
dublarea acţiunilor. Însă acest fapt nu înseamnă că pregătirea raportul de monitorizare a
Strategiei SNR, care trebuie să fie concentrat pe probleme de asistenţă a victimelor TFU,
trebuie să devină o funcţie a Secretariatului Permanent.
Trebuie menţionat şi faptul că ministerul amintit este cel mai important participant la
combaterea TFU întrucât spectrul său de activitate atinge multe aspecte privite drept factori
de influenţă asupra TFU, precum şi combaterea acestuia:
În general trebuie de menţionat că acest Minister este cel mai important participant la
combaterea TFU, deoarece spectrul activităţii sale abordează multe aspecte care ţin de
factorii de influenţă asupra fenomenului TFU, cât şi celor de combatere a acestui fenomen:


Egalitatea între sexe
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La p. 5 din Hotărârea privind Comitetul naţional, spre deosebire de lege, se vorbește deja despre obligaţiile
comitetului de monitorizare a situaţiei legislative, și nu despre controlul legislaţiei.
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Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 691 din 17.11.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcţionare al Ministerului muncii, protecţiei sociale și familiei, a structurii și limitei maxime de personal
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 166-168, art. 769).
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Violenţa în familie
Migraţia muncii
Inspecţia muncii
Controlul calităţii serviciilor sociale
Măsuri speciale de protecţie a copiilor
Repatrierea victimelor TFU, a copiilor neînsoţiţi şi a altor migranţi în situaţii de
muncă.

Astfel, analiza a arătat că normele Legii privind prevenirea şi combaterea TFU referitoare la
funcţiile Comitetului naţional intră în contradicţie cu Legea Guvernului şi a Strategiei SNR.
Trebuie operate modificările necesare în actele oficiale pentru a se îndepărta contradicţiile
existente.

Statutul şi atribuţiile Secretariatului permanent
Secretariatul permanent nu deţine un statut legal definit. Legea privind prevenirea şi
combaterea traficului de fiinţe umane nu prevede careva referinţe la Secretariat. Ideea
creării Secretariatului a apărut întrucât Legea a delegat Comitetului naţional atribuţii care nu
sunt compatibile organului consultativ şi, a apărut necesitatea delegării acestor atribuţii unui
organ de stat permanent. În acest sens, Guvernul a adoptat în luna decembrie 2009 decizia
privind crearea Secretariatului permanent constituit din 3 persoane din cadrul
reprezentanţilor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Justiţiei şi
Ministerului Afacerilor Interne. Totuşi, decizia în cauză nu a dat rezultatul scontat şi, în
decembrie 2011 Guvernul a adoptat o nouă decizie privind crearea unui Secretariat
permanent, pe lângă aparatul Cancelariei de Stat. În acest sens, Secretariatului
permanent i-au fost delegate toate funcţiile care, conform legislaţiei, urmau a fi
exercitate de către Comitetul naţional, precum şi alte funcţii suplimentare.
Indiferent de aceasta, statutul Secretariatului permanent nu a fost definit, deoarece
Secretariatul nu are rolul unui organ, ci mai degrabă exercită funcţiile conexe
activităţii Comitetului naţional – executarea activităţilor curente de natură
organizatorico-executivă. La moment, funcţia respectivă este delegată specialistului
Cancelariei de Stat şi unor asistenţi liberi de contract. De facto, reiese că Cancelaria de Stat
exercită funcţia de secretariat a Guvernului, iar una dintre unităţile Cancelariei de Stat
angajate în bază de contract şi două unităţi de asistent, liber de contract, exercită funcţia de
secretariat al unui organ consultativ de pe lângă Guvern. Dacă e să revizuim atribuţiile
Comitetului naţional stabilite prin Lege, atunci, probabil va dispărea necesitatea unui organ
special – Secretariatul permanent al Comitetului naţional.
În cazul în care atribuţiile de elaborare, coordonare şi monitorizare a politicii în
domeniul combaterii traficului de fiinţe umane vor fi delegate Guvernului, atunci
ţinerea activităţilor de natură organizatorico-executive conexe, urmează a fi
delegate Cancelariei de Stat şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. La
momentul respectiv va dispărea necesitatea de secretariat a Comitetului naţional, drept
componentă specială în cadrul structurii. Funcţia în cauză se va reduce la elaborarea
proceselor verbale ale şedinţelor Comitetului naţional. Nu este clar crearea în cadrul
Cancelarie de Stat a unui Secretariat special, dacă se poate delega organului respectiv
exercitarea unor atribuţii suplimentare. Numărul colaboratorilor din cadrul Cancelariei de
Stat care se ocupă cu chestiunile conexe combaterii traficului de fiinţe umane va fi stabilit
reieşind din atribuţiile care vor fi delegate Guvernului şi respectiv Cancelariei. În cadrul
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va fi prevăzută în statele de personal cel
puţin o unitate, în baza contractului deplin, care să fie responsabilă de managementul
politicii în cadrul Strategiei Sistemului naţional de referire.
Totuşi, delegarea Cancelariei de Stat a atribuţiilor de natură organizatorico-executivă
conexe managementului politicii se va intersecta inevitabil în partea ce ţine de cadrul juridic
al Legii cu privire la Guvern. Faptul constă într-aceea că conform Legii în cauză (articolul 31)
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Cancelaria de Stat este responsabilă de asigurarea elaborării şi implementării politicii
la nivel de ministere, pregătirea şi executarea hotărârilor de Guvern. Analiza acestei
norme, precum şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei de Stat 31
demonstrează că, politica în Republica Moldova se elaborează în majoritatea
cazurilor la nivel de ministere. O astfel de abordare este justificată în cazul elaborării
politicii orientate spre depăşirea problemelor dintr-un anumit domeniu, gestionat de către
un singur minister. Dar, pentru soluţionarea unor astfel de probleme, precum combaterea
traficului de fiinţe umane şi care are tangenţă cu mai multe domenii, politica nu poate fi
elaborată doar de către un singur minister. La fel, practica demonstrează faptul că o astfel
de abordare este neeficientă în cazul politicii multisectoriale, care cuprinde domenii de
activitate ale multor ministere. Nu este întâmplător faptul că pe parcursul ultimilor ani în
cadrul Cancelariei de Stat au fost create Secretariate permanente care asigură activitatea
comitetelor şi comisiilor interdepartamentale de pe lângă Guvern, care se ocupă de
soluţionarea problemelor dificile şi prioritare ale societăţii, precum şi de elaborarea politicii
interdepartamentale. Astfel, pe lângă Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru
combaterea traficului de fiinţe umane de pe lângă Cancelaria de Stat a fost creat şi
Secretariatul permanent al Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copiilor. Este clar
faptul că elaborarea şi implementarea unei politici eficiente în domeniile care au tangenţă cu
activitatea multor autorităţi ale administraţiei publice locale trebuie să fie delegată
Cancelariei de Stat.
Este dificil de stabilit care minister poate să se ocupe de elaborarea şi, în mod special, de
monitorizarea politicii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, care are un spectru
foarte larg – conform Legii privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, întru
combaterea fenomenului traficului de fiinţe sunt antrenate 8 ministere, Procuratura
Generală, Serviciul de Grăniceri (Poliţia de Frontieră) şi Serviciul de informare şi securitate.
Pe lângă aceasta, practica a demonstrat că activitatea Secretariatului Comitetului naţional
din cadrul unui minister a fost (timp îndelungat acesta a fost Ministerul Afacerilor Interne)
ineficientă şi nu a contribuit la elaborarea politicii. De aceea, Guvernul a decis să creeze un
Secretariat permanent din rândul colaboratorilor Cancelariei de Stat. Transmiterea repetată
către un anumit minister a atribuţiei de management al politicii poate fi tratată drept
pierderea interesului Guvernului faţă de problema respectivă. În afară de aceasta, problema
privind traficul de fiinţe umane continuă să constituie una dintre direcţiile prioritare ale
politicii cu care trebuie să se ocupe Guvernul şi Cancelaria de Stat.
Astfel, pentru susţinerea unei astfel de atribuţii, Guvernul, în calitate de organ al
managementului politicii de stat în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, precum şi
activităţii de natură organizatorico-executivă conexă acesteia la nivel de Cancelarie de Stat,
necesită introducerea modificărilor în Legea privind Guvernul şi în Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea Cancelariei de Stat. Este necesar de extins atribuţiile Cancelariei
de Stat conexe managementului politicii intersectoriale în domeniile prioritare, inclusiv în
domeniul combaterii traficului de fiinţe umane.
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Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.472 din 26.03.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2009, nr. 162, pag.724).
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Componenţa Comitetului naţional
Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (partea (5) din articolul 8)
stabileşte ca în componenţa Comitetului naţional să intre reprezentanţii diferitor autorităţi
ale administraţiei publice care sunt antrenate în combaterea traficului de fiinţe umane. În
afară de aceasta, conform părţii (6) din acelaşi articol 8) reprezentanţii organizaţiilor nonguvernamentale şi internaţionale care au reprezentanţe în Republica Moldova şi care
participă la combaterea fenomenului de trafic de fiinţe umane trebuie la fel incluse în
componenţa Comitetului naţional, dar cu dreptul de vot consultativ. Această normă a legii
nu este întrutotul corectă, deoarece Comitetul naţional în general reprezintă o structură
consultativă şi respectiv toţi membrii acestuia au dreptul doar la vot consultativ.
Totodată, Legea (partea (3) articolul 8) prevede ca componenţa nominală a Comitetului
naţional să fie aprobată prin hotărârea Guvernului, iar Regulamentul Comitetului naţional va
reglementa modul de numire şi revocare a membrilor Comitetului naţional. Însă,
Regulamentul Comitetului naţional nu prevede astfel de norme, acesta doar enumeră
autorităţile administraţiei publice, reprezentanţii cărora intră în componenţa Comitetului
naţional. În practică însă, componenţa nominală a Comitetului naţional este aprobată prin
hotărârea Guvernului, în componenţa acesteia intrând doar reprezentanţii structurilor
guvernamentale, iar calitatea de membru era comasată cu funcţia deţinută. Astfel, de
fiecare dată când persoana nominalizată în hotărârea Guvernului era disponibilizată, era
necesar de modificat hotărârea respectivă cu introducerea unui nou membru (numele de
familie şi prenumele) al Comitetului naţional. Acest fapt creează incomodităţi în practică.
Întru depăşirea acestei incomodităţi este necesar de introdus modificări în Legea privind
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi de exclus cerinţele referitoare la
aprobarea componenţei nominale a Comitetului de către Guvern. Regulamentul
Comitetului naţional trebuie să stabilească nu doar lista autorităţilor administraţiei publice,
dar şi atribuţiile respective, intrarea în cadrul căruia va semnifica calitatea automată de
membru a Comitetului naţional. Totodată, este necesar de redus rangul deţinut de membrii
Comitetului naţional.
Comitetul naţional, în calitate de organ consultativ al Guvernului trebuie să cuprindă şi
specialişti cu experienţă practică în domeniul respectiv. În prezent, componenţa acestuia nu
este altceva decât componenţa Guvernului, întrucât membrii Comitetului naţional sunt
miniştrii, iar Comitetul este condus de către un Viceprim-ministru. Drept rezultat – organul
consultativ al Guvernului, după componenţa sa se deosebeşte foarte puţin de componenţa
Guvernului, iar şedinţele acestuia – de şedinţele Guvernului. Per total, este foarte bine că la
şedinţele, similare celor ale Guvernului, este examinată o astfel de problemă acută a
societăţii, precum traficul de fiinţe umane. Totuşi, este necesar a face o delimitare clară
între şedinţele Guvernului, la care se discută chestiunile privind aprobarea politicii sau
monitorizarea modului în care aceasta este implementată şi şedinţele Comitetului naţional,
care trebuie să poarte un caracter de natură consultativă, care trebuie să contribuie la
schimbul de păreri, informaţie, apropiere de poziţii.
Este de menţionat faptul că în componenţa Comitetului naţional nu au fost incluşi niciodată
reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale şi organizaţiilor internaţionale, după cum
prevede Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. De obicei,
aceştia erau doar invitaţi la şedinţele organului. Despre încălcarea normei prezentei Legi a
fost recent menţionat în raportul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa /
Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului întru revederea legislaţiei Republicii
Moldova în domeniul traficului de fiinţe umane.32
Conducerea Comitetului naţional
Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nu a stabilit cine va
conduce Comitetul naţional. Din punct de vedere istoric s-a întâmplat că începând cu anul
2001, preşedinte al Comitetului este un Viceprim-ministru. Un rang atât de înalt nu este
deţinut
de
către
conducătorii
structurilor
similare
(comisiilor,
comitetelor
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Revizuirea legislaţiei în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane în Republica Moldova, OCCE/ODHR,
Varşovia, 2011, para 9.
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interdepartamentale) din alte ţări. Este evident că o astfel de decizie a fost adoptată în
2001, întrucât la acel moment problema traficului de fiinţe umane era una nouă pentru ţară
şi era necesar un conducător autoritar pentru a conduce o astfel de direcţie a politicii de
stat.
Cu adoptarea Regulamentului Comitetului naţional în anul 2005, Guvernul a consolidat
această experienţă, stabilind în p.6 că Comitetul naţional este condus de către un Viceprimministru.
Coordonatorul naţional şi biroul acestuia
Experienţa altor ţări demonstrează faptul că în multe dintre acestea sunt create la nivel
naţional comisii şi comitete interdepartamentale similare Comitetului naţional existent în
Republica Moldova şi care coordonează acţiunile de combatere a traficului de fiinţe umane.
Persoana care conduce o astfel de comisie sau comitet este în general denumită
Coordonator naţional. Atribuţiile de secretariat sau funcţiile organizatorico-executive sunt
delegate organului de stat în cadrul căruia activează permanent Coordonatorul naţional şi
care este denumit biroul Coordonatorului naţional.
Nu există o definiţie comună adoptată a termenilor „coordonare” şi „coordonator naţional” în
domeniul combaterii traficului de fiinţe umane. Nu există o descriere a conexiunii sensului
respectiv cu procesele de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicii. Nu există diferenţă
în coordonarea politicii faţă de coordonarea acţiunilor curente, legate de cazul concret de
trafic de fiinţe umane.
De obicei prin cuvântul „coordonat” se subînţelege de coordonat, a pune de acord în scopul
unei idei comune33. Este evident că coordonatorul trebuie să asigure colectarea şi schimbul
de informaţii, elaborarea unor standarde de acţiuni, înlăturarea erorilor sistematice. Reiese
că coordonarea politicii poate fi asigurată de către organul respectiv care este împuternicit
să emită dispoziţii obligatorii pentru executare pentru toţi membrii antrenaţi în combaterea
traficului de fiinţe umane, să aprobe standarde comune de lucru, documente politice, etc.
Din punct de vedere logic, un astfel de organ poate fi Parlamentul sau Guvernul ţării care la
elaborarea deciziilor va trebui să se bazeze pe structurile interdepartamentale consultative
cu participarea reprezentanţilor societăţii. În acelaşi timp, funcţiile organizatorico-executive
legate de coordonare pot fi delegate aparatului Guvernului, ministerelor de sector sau altui
organ permanent de lucru spre care este direcţionat fluxul de informaţii necesar pentru
adoptarea deciziilor.
În practică, în majoritatea ţărilor atribuţiile biroului Coordonatorului naţional sunt
delegate unuia dintre următoarele ministere – Ministerul Justiţiei (Bulgaria,
Kazahstan), Ministerul Afacerilor Interne (România, Serbia, Albania, Macedonia, etc.),
Ministerul Familiei, Tineretului şi Sportului (Ucraina), etc. De obicei, conducătorul uneia
dintre subdiviziunile respective ale ministerului este desemnat în calitate de coordonator
naţional. De exemplu, în Albania, Macedonia şi România unul din conducătorii subdiviziunilor
Ministerului Afacerilor Interne pentru combaterea traficului de fiinţe umane este desemnat
Coordonator. Luând în consideraţie rangul înalt al coordonatorilor naţionali în majoritatea
ţărilor, se poate de concluzionat, că de fapt coordonatorii respectivi exercită funcţiile
organizatorico-executive, adică atribuţiile birourilor Coordonatorilor naţionali similare
funcţiilor Secretariatului permanent în Moldova, iar coordonatorul de facto al politii
rămâne a fi Guvernul sau Parlamentul ţării respective.
Este necesar de menţionat faptul că experţii pe problemele în cauză consideră că funcţiile
Coordonatorului naţional nu trebuie puse în sarcina reprezentanţilor structurilor de forţă
deoarece aceasta influenţează negativ asupra elaborării şi implementării unei politici
echilibrate, focusarea exagerată asupra chestiunilor de urmărire penală în detrimentul
protecţiei drepturilor omului. Iată de ce în unele ţări funcţia biroului Coordonatorului
naţional pentru drepturile omului (de exemplu în Croaţia) este exercitată de către Centrul
naţional pentru drepturile omului. Cel mai progresiv, sub aspectul respectiv, este experienţa
33
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de lucru din Olanda, unde activează Raportorul naţional (National Raporteur)– o instituţie
specială cu colaboratori angajaţi pe contract deplin, independentă faţă de stat, dar care este
finanţată de către acesta, şi, care se ocupă cu monitorizarea acţiunilor de combatere a
traficului de fiinţe umane. Instituţia are dreptul să desfăşoare investigaţii independente şi să
propună recomandări diferitor instituţii, persoane, precum şi să reprezinte Parlamentului
ţării un raport anual cu concluzii şi recomandări.
La nivel internaţional, Coordonatorul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane
este recunoscut Preşedintele Comitetului naţional, responsabilităţile căruia sunt exercitate
de către Viceprim-ministrul. Cu referire la biroul Coordonatorului naţional, la momentul de
faţă acesta este reprezentat de Secretariatul permanent.
Este de menţionat, că un rang atât de înalt al Coordonatorului naţional este caracteristic în
mod exclusiv doar în cazul Republicii Moldova. Pe de o parte, aceasta contribuie la
recunoaşterea nivelului de autoritate al acestui organ pe plan naţional, pe de altă parte
creează incomodităţi în cazul contactelor internaţionale. Problema constă în faptul că în
adresa sa parvin informaţii despre diverse proiecte şi acţiuni internaţionale dedicate
problemei traficului de fiinţe umane (conferinţe, întrunii, şedinţe), acesta este invitat să
participe la şedinţele Coordonatorilor naţionali din ţările europene. Dat fiind faptul că
Preşedintele Comitetului naţional este supraîncărcat, acesta nu poate să participe la toate
acţiunile şi anterior, până la crearea Secretariatului permanent, acesta delega aceste
atribuţii diferitor persoane, care de fapt nu aveau un nivel suficient de pregătire şi nu
puteau să reprezinte la nivel corespunzător experienţa Republicii Moldova în combaterea
traficului de fiinţe umane. Deseori, informaţia primită de aceste persoane se pierdea sau nu
era utilizată. Aceasta influenţa negativ asupra menţinerii contactelor internaţionale în
domeniul respectiv.
În legătură cu crearea Secretariatului permanent, este necesar a se gândi cât de necesar
este la momentul actual faptul ca Comitetul naţional să fie condus de un Viceprim-ministru
şi ca persoana aceasta să se asocieze pe plan internaţional cu Coordonatorul naţional.
Concluzii şi recomandări
Analiza actelor oficiale a permis identificarea unui şir de contradicţii legate de statutul şi
funcţiile structurilor instituţionale în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane. Astfel,
Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (art.8) pune în sarcina
Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane un şir de funcţii, care pot
fi atribuite la managementul politicii de stat: elaborarea propunerilor de politici, colectarea
informaţiilor şi coordonarea acţiunilor, inclusiv a activităţii comisiilor teritoriale pentru
combaterea traficului de fiinţe umane. Analiza a demonstrat, că aceste funcţii nu pot fi puse
în sarcina organului consultativ şi că aceasta ar contravine Legii cu privire la Guvern, în
conformitate cu care ele urmează să fie atribuite Guvernului şi, în caz necesitate, pot fi
delegate doar unuia din ministere. În acelaşi timp Comitetul naţional existent în
componenţa lui actuală nu poate fi considerat un organ consultativ autentic, deoarece este
compus în mare parte din miniştri şi este condus de adjunctul primului ministru, care sunt
membri ai Guvernului. Pe viitor Comitetul naţional urmează să joace doar rolul de organ
consultativ pe lângă Guvern şi să asiste Guvernul la elaborarea unor decizii chibzuite, fiind
compus din experţi în domeniu, inclusiv din rândul reprezentanţilor societăţii civile şi ai
organizaţiilor interguvernamentale, care desfăşoară o activitate intensă în domeniul
respectiv.
Statutul şi funcţiile Secretariatului permanent nu sunt definite în legislaţie şi acest lucru
pare a fi dificil de realizat, întrucât secretariatul reprezintă nu o organizaţie, ci funcţiile cu
caracter organizatorico-executiv legate de funcţiile Comitetului naţional, care nu este o
structură permanentă. Dacă funcţiile Comitetului naţional vor fi revăzute şi aduse în
conformitate cu Legea cu privire la Guvern, atunci nu va mai fi nevoie de Secretariatul
permanent ca o structură aparte, iar funcţiile, pe care le îndeplineşte acesta în prezent, vor
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fi puse în sarcina Cancelariei de stat şi unuia sau mai multor ministere, fiind prevăzută şi
repartizarea unui număr necesar de angajaţi.
Funcţia de management al politicii de stat în cadrul Strategiei SNR (2009-2016) – unui
sistem special de protecţie şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de
fiinţe umane, este pusă în sarcina Ministerului muncii, protecţiei sociale şi familiei, fapt ce
corespunde normelor Legii cu privire la Guvern, dar contravine prevederilor Legii privind
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, ceea ce se explică prin faptul, că
scopurile acestei strategii sunt apropiate funcţiilor ministerului respectiv. Însă acest lucru
intră oarecum în contradicţie cu Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe
umane. În prezent structura instituţională a SNR este constituită în toate raioanele
Republicii Moldova, cu implicarea activă a angajaţilor serviciilor de asistenţă socială la nivel
teritorial. Ministerul dispune de instrumentarul necesar pentru monitorizarea Strategiei SNR.
Pentru asigurarea stabilităţii politicii de stat în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane
se recomandă a introduce modificări în Legea Nr.241 din 20 octombrie 2005, Hotărârea
Parlamentului Republicii Moldova Nr.257-XVI din 5 decembrie 2008, Regulamentul
Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi în alte acte normative
ale Guvernului în vederea înlăturării contradicţiilor depistate şi repartizării precise a
funcţiilor legate de managementul de politici. Din Legea Nr.241 din 20 octombrie 2005 este
necesar de a exclude prevederea privind aprobarea de către Guvern a componenţei
personale a Comitetului, întrucât acest lucru creează dificultăţi la implementarea în practică,
dar şi de a introduce alte modificări pentru înlăturarea contradicţiilor depistate în cadrul
prezentului studiu. Rangul preşedintelui Comitetului naţional şi al membrilor acestora se
recomandă să fie scăzut, pentru a-l aduce în conformitate cu practica altor ţări şi a crea
condiţii mai favorabile pentru dezvoltarea colaborării naţionale şi transnaţionale în acest
domeniu. Proiectele documentelor de politici importante în domeniul combaterii traficului de
fiinţe umane şi rapoartelor privind executarea acestora trebuie să fie examinate în cadrul
şedinţelor Guvernului şi ale Parlamentului Republicii Moldova.
De asemenea se recomandă elaborarea proiectului de lege, care să definească modul
general de constituire a autorităţilor consultative pe lângă Guvern (comitete naţionale,
comisii, consilii etc.).
II. Particularităţile de elaborare a Planului naţional de acţiuni pentru prevenirea şi
combaterea traficului de fiinţe umane
2.1. Procedura elaborării planului
Cadrul legislativ şi normativ de elaborare a planului
Documentul principal, care reglementează elaborarea Planului naţional, este Legea privind
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. Însă această lege (art.7) stabileşte doar
cerinţele generale faţă de conţinutul şi periodicitatea elaborării planului şi nu prevede însuşi
modul de elaborare a acestuia, adică nu stabileşte organul responsabil pentru asigurarea
elaborării, participanţii la acest proces şi termenul, în care urmează să fie încheiat.
Anumite norme referitoare la elaborarea Planului naţional se conţin în Regulamentul
Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane34. Totodată, în procesul de
elaborare a Planului naţional este necesar să fie respectate normele generale stabilite în
următoarele acte legislative şi normative, ce reglementează modul de elaborare a
documentelor de politici:
a) Legea Nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale35;
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 472 din 26.03.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr 69-71, ст.453) cu completările şi modificările ulterioare.
35
Legea Republicii Moldova „Cu privire la actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale” nr. 317-XV din 18 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
34
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b) Legea Nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern;

c) Regulile de elaborare şi cerinţe unificate faţă de documentele de politici,
aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr.33 din 11 ianuarie 200736.
Să comparăm cerinţele acestor acte cu practica elaborării Planului naţional.
Organul responsabil pentru iniţierea şi elaborarea Planului naţional
Planul naţional, fiind un act normativ al Guvernului, urmează să fie elaborat în modul stabilit
de Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale.
Cu regret, în urma analizei acestei legi nu devine clar ce organ este responsabil pentru
elaborarea Planului naţional. Legea respectivă nu conţine norme stricte, care să prevadă ce
organ trebuie să elaboreze actul normativ al Guvernului, fiind prevăzută libertatea de alegere
în funcţie de situaţie. Astfel, în conformitate cu art.28 al Legii, în ţară urmează să fie
adoptate anual programele de elaborare a proiectelor de acte normative necesare
pentru organizarea executării legilor. Este evident, că în cadrul acestui program de elaborare
a proiectelor de acte normative Guvernul trebuie să desemneze şi autorităţile responsabile
pentru elaborarea actelor normative, inclusiv a Planului naţional. La modul practic însă pe
parcursul ultimilor ani astfel de programe nu s-au elaborat.
Totodată, în conformitate cu art.29 al aceleiaşi Legi proiectele de acte normative se
elaborează din oficiu de autorităţile abilitate să le iniţieze sau din însărcinarea
Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova sau Guvernului. În acelaşi timp elaborarea
proiectului actului normativ la însărcinarea Guvernului poate fi pusă în sarcina mai multor
ministere, procesul de elaborare în acest caz fiind organizat de organul, care figurează
primul pe listă (art.30). Dreptul de a iniţia de sine stătător elaborarea proiectelor de acte
normative în conformitate cu funcţiile sale şi domeniul său de activitate îl au ministerele,
departamentele şi alte autorităţi subordonate Guvernului, instituţiile şi autorităţile
publice independente. Cu regret, nu este clar dacă şi Cancelaria de stat face parte din
această listă. Legea de asemenea prevede, că la elaborarea proiectelor de acte normative
pot fi antrenaţi specialişti din cadrul instituţiilor ştiinţifice, reprezentanţi ai părţilor
interesate, ori pot fi solicitaţi în bază de contract experţi, savanţi, inclusiv din străinătate
(art.30, p.7). Pentru remunerarea experţilor pot fi alocate mijloace bugetare sau speciale
(art.34).
Analiza legislaţiei şi a actelor normative în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane
demonstrează de asemenea, că funcţia de elaborare a Planului naţional nu îi este atribuită
nici unei structuri de stat. Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane
nu stabileşte ce organ trebuie să elaboreze Planul naţional. Regulamentul Comitetului
naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane stipulează, că Secretariatul permanent
doar coordonează procesul de elaborare a Planului naţional, dar nu prevede ce organ este
responsabil pentru elaborarea Planului naţional.
La modul practic proiecte a patru Planuri naţionale în perioada anilor 2001-2011 au fost
iniţiate şi elaborate de secretarul Comitetului naţional, care îndeplinea această activitate
nefiind eliberat de celelalte responsabilităţi la locul de muncă de bază. Deseori în procesul
de elaborare a proiectului secretarul era ajutat nemijlocit de experţii naţionali din
organizaţiile non-guvernamentale şi interguvernamentale în cadrul diverselor proiecte.
Întrucât secretarul Comitetului naţional a fost timp de mai mulţi ani angajat al Ministerului
afacerilor interne acest minister de asemenea iniţia elaborarea planului şi organiza procesul
de elaborare a lui.

2003, nr..208-210, pag. 783)
36
Regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici, aprobate prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 33 din 11.01.2007 „Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de
documentele de politici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 6-9, pag. 44), p.20.
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În anul 2012 în legătură cu crearea Secretariatului permanent şi introducerea unei noi
unităţi de state la Cancelaria centrală responsabilitatea pentru iniţierea şi elaborarea
proiectului Planului naţional pe anii 2012-2013 şi-a asumat-o acest organ, care asigură
activitatea Guvernului Republicii Moldova. Însă, după cum s-a mai menţionat, în Legea cu

privire la Guvern această funcţie a Cancelariei de stat nu este prevăzută. De
aceea, deşi proiectul Planului naţional pe anii 2012-2013 a fost elaborat cu succes,

după încheierea acestei activităţi Secretariatul permanent s-a pomenit în situaţia în care
proiectul planului elaborat a trebuit transmis la Guvern prin intermediul Ministerului
afacerilor interne şi integrării europene. Pentru ca asemenea probleme să nu mai apară este
necesar de a defini clar în Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane
organul responsabil pentru elaborarea Planului naţional, precum şi a extinde funcţiile
stabilite ale Cancelariei de stat.
Participanţii la procesul de elaborare
La elaborarea Planului naţional participă reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice
centrale din ramură, care potrivit legislaţiei au atribuţii în domeniul combaterii traficului de
fiinţe umane. Începând cu anul 2005 la elaborarea Planurilor naţionale a participat un grup
de lucru interdepartamental, componenţa căruia era aprobată oficial prin decizia
Comitetului naţional, ori fiecare organ de stat îşi delega reprezentanţii pentru a participa la
elaborarea planului. În componenţa grupului de lucru erau de asemenea incluşi
reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale şi internaţionale, care desfăşoară o
activitate intensă în domeniul respectiv. Trebuie apreciată tendinţa Secretariatului
permanent de a asigura funcţionarea stabilă a acestui grup de lucru astfel încât membrii lui
să participe nu doar a elaborarea Planului naţional, dar şi la monitorizarea executării lui.
Această practică va contribui la sporirea calităţii managementului politicii de stat în
domeniul combaterii traficului de fiinţe umane.
De asemenea este necesar de a atenţiona asupra faptului, că în conformitate cu Legea
privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane Planul naţional urmează să
servească drept bază pentru elaborarea planurilor interne ale autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale (art.7, p.3). La modul practic însă situaţia, care s-a creat, este
alta: la început membrii grupului de lucru pentru elaborarea Planului naţional, precum şi
unele autorităţi ale administraţiei publice locale îşi elaborau planurile interne, după care
propunerile lor erau incluse în proiectul Planului naţional. Astfel, planurile autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale în mare parte constituiau baza Planului
naţional. Această interinfluenţare formată a planurilor adoptate la diferite nivele ale
administraţiei publice este una logică, întrucât la un nivel concret al administraţiei se
cunoaşte mai bine ce măsuri este necesar de întreprins. Totodată, după cum demonstrează
experienţa de elaborare a Planului naţional pe anii 2012-2013, reprezentanţii ministerelor şi
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale din ramură, cu rare excepţii, nu dau
dovadă de iniţiativă şi nu doresc să-şi asume responsabilităţile de realizare a unor noi
măsuri complexe în cadrul viitorului plan. În acelaşi timp asemenea măsuri pot fi necesare
pentru soluţionarea problemelor existente. De aceea Planul naţional trebuie să fie totuşi
prioritar, iar planurile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale să fie, în caz de
necesitate, corectare/completate după aprobarea de către Guvern a Planului naţional.
Întrucât Planul naţional reprezintă în mare parte o sinteză a propunerilor înaintate de
reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale din ramură, fiecare organ, care şia înaintat propunerea, este indicat în plan ca fiind principalul responsabil pentru executare.
În cadrul procesului de elaborare a Planului naţional pe anii 2012-2013 a apărut problema,
pot sau nu incluse în Planului naţional în calitate de persoane responsabile pentru
executarea lui structurile subordonate ministerelor şi altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale din ramură. Deşi această problemă nu este reglementată de actele
legislative şi normative ale Republicii Moldova, la modul practic de cele mai dese ori în
calitate de persoane responsabile pentru executare se indică autorităţi ale administraţiei
publice centrale din ramură. Totodată, în unele acte normative ale Guvernului sunt indicate
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şi structurile subordonate, în cazul în care acestea sunt persoane juridice37. Cel mai probabil
rezolvarea acestei probleme trebuie să fie determinată nu de tradiţiile juridice, ci de
argumente mai temeinice. Dacă pentru asigurarea stabilităţii managementului politicii de
stat în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane este necesar a indica în documentul de
politici denumirea subdiviziunii ministerului responsabil pentru executarea lui, acest lucru
trebuie făcut, fără a se ţine cont de tradiţiile juridice existente în acest sens.
Vorbind despre participanţii la elaborarea Planului naţional, este necesar să ne oprim mai
detaliat asupra participării societăţii civile în acest proces. Trebuie de menţionat, că
actele legislative şi normative prevăd participarea societăţii civile la elaborarea de politici, în
special la etapa dezbaterii proiectului deja elaborat, în formă de observaţii critice şi
propuneri pe marginea proiectului documentului de politici. Astfel, în conformitate cu p.18

al Regulilor de elaborare şi cerinţelor unificate faţă de documentele de
politici, „la elaborarea documentelor de politici se utilizează mecanismul de consultanţă

„pe viu” prin organizarea întrunirilor de lucru şi discuţiilor publice, cu implicarea tuturor
factorilor vizaţi, direct sau indirect, pentru a minimiza divergenţele de opinii, contestările şi
modificările ulterioare”. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi
ale administraţiei publice centrale şi locale de asemenea prevede în art.38 că, înainte de a fi
prezentat spre aprobare Guvernului, proiectul actului normativ „se avizează în mod
obligatoriu de autorităţile şi instituţiile implicate direct în soluţionarea problemelor incluse în
proiect, de alte autorităţi şi instituţii interesate, de autorităţile în a căror sarcină este pusă
avizarea obligatorie, precum şi se consultă public”. Consultările pe marginea proiectului
actului normativ cu părţile interesate trebuie să se desfăşoare în conformitate cu Legea
Nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, precum şi cu
procedurile stabilite de Guvern.
La modul practic însă pe parcursul mai multor ani organizaţiile non-guvernamentale (Centrul
internaţional „La Strada”, CNPAC, „Terre des Hommes”, „Medicins du Monde” ş.a.) şi cele
interguvernamentale (misiunile OIM şi OSCE în Moldova ş.a.) nu doar participau la
consultările pe marginea proiectului Planului naţional şi îl avizau, dar şi în condiţii de
egalitate cu structurile de stat îşi înaintau propunerile cu privire la măsurile, ce ar
urma să fie incluse în plan. Mai mult, unii experţi din cadrul organizaţiilor nonguvernamentale au participat la elaborarea textului planului. Această situaţie s-a creat în
mare parte din motivul că mai multe măsuri întreprinse în Republica Moldova în vederea
combaterii traficului de fiinţe umane cu acordul ţării noastre sunt realizate cu susţinerea
comunităţii internaţionale prin intermediul proiectelor organizaţiilor menţionate. În acest mod
este susţinută nu doar combaterea traficului de fiinţe umane, dar şi procesele democratice
din ţara noastră.
Participarea activă a societăţii civile la elaborarea de politici în domeniul combaterii traficului
de fiinţe umane reprezintă un succes important al democraţiei, o etapă de dezvoltare a
instituţiei democraţiei directe. Acest succes are nevoie de o conştientizare teoretică profundă,
întrucât la modul practic apare nu doar efectul pozitiv, dar şi anumite probleme legate de
faptul, că este o inovaţie absolută pentru sistemul nostru de relaţii sociale. Aceste probleme
sunt analizate detaliat în compartimentul 2.6. al prezentului raport.
Este necesar de menţionat, că Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale de asemenea prevede în art.30, p.7
participarea la elaborarea proiectelor de acte normative a reprezentanţilor mediului ştiinţific:
„La elaborarea proiectelor de acte normative pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii
ale ştiinţei, instituţii ştiinţifice şi colaboratori ştiinţifici...”. La modul practic însă
reprezentaţii mediului ştiinţific nu au participat la elaborarea proiectului planului.

37

De exemplu vezi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
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nr. 716 din 10.08.2010.

Etapele elaborării
În conformitate cu art.32 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale etapele principale ale elaborării
proiectului de act normativ sunt:
• examinarea propunerilor, documentarea şi luarea deciziei corespunzătoare;
• asigurarea tehnică, organizatorică şi financiară a procesului elaborării;
• determinarea conceptelor şi noţiunilor ce vor fi utilizate în proiect;
• întocmirea textului;
• fundamentarea;
• avizarea, consultarea publică şi expertiza;
• definitivarea.
Aceste norme sunt comune pentru toate actele normative şi nu corespund pe deplin
caracterului ciclic al planificării de politici. În ce priveşte elaborarea Planului naţional, lucrul
asupra acestuia trebuie să înceapă cu analiza executării planului anterior. Însă pe parcursul
mai multor ani o asemenea analiză în Moldova nu s-a făcut. Doar Planul naţional pe anii
2010-2011 a fost supus monitorizării de către Guvern, iar la începutul anului 2012 a fost
publicat raportul privind executarea lui, care a inclus şi informaţia generalizată despre
activitatea comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane. Acest succes
trebuie consolidat. Este de asemenea important de a atrage experţi independenţi pentru
evaluarea politicii de stat şi elaborarea propunerilor privind îmbunătăţirea acesteia. Este
important de a studia şi de a ţine cont în procesul de elaborare a proiectului de rapoartele
privind situaţia şi schimbările fenomenului traficului de fiinţe umane, factorii de influenţă
asupra fenomenului, actele de politică internaţională în domeniu, recomandările experţilor
naţionali şi internaţionali făcute pentru Moldova, experienţa ţărilor dezvoltate şi alte aspecte
ale politicii, care sunt expuse mai detaliat în compartimentul 2.2. al prezentului raport.
Toate măsurile propuse în Planul naţional trebuie să fie fundamentate. Fundamentarea
urmează să fie făcută reieşind din analiza documentelor menţionate mai sus, propunerilor
grupului de lucru pentru elaborarea proiectului, precum şi a propunerilor interesante ale
comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane.
Coordonarea cu persoanele interesate şi expertiza proiectului (juridică, anticorupţională
etc.) sunt elementele cele mai importante ale elaborării proiectului de act normativ. Aceste
norme sunt de obicei strict respectate în practică, iar proiectul Planului naţional este
coordonat cu toate organizaţiile interesate. Totodată, proiectul Planului naţional elaborat
înainte de a fi transmis Guvernului spre aprobare în anumite cazuri era examinat în cadrul
şedinţei Comitetului naţional şi aprobat prin decizia acestuia, deşi o asemenea procedură nu
este prevăzută expres de legislaţie. Probabil este o consecinţă a art.8, p.4 al Legii privind
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, în conformitate cu care Comitetul
naţional are dreptul să-i prezinte guvernului „...propuneri privind bazele politicii de stat în
domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane...”. Dar este un drept şi nu o
obligaţie a Comitetului naţional, decizia căruia poartă un caracter consultativ. Dacă însă
confruntăm această etapă de elaborare a planului cu procedura generală de elaborare a
actului normativ, atunci avizul Comitetului naţional privind proiectul planului poate fi
egalat cu expertiza proiectului, în cazul în care acest organ va avea în componenţa sa
experţi, aşa cum sugerează logica constituirii lui.
Termenii de elaborare
Încheind tema cu privire la organizarea procesului de elaborare a Planului Naţional, este
important să acordăm atenţie tratării subiectului despre termenul de elaborare. Trebuie să
precizăm că termenii speciali de elaborare ai acestui plan nu sunt stabiliţi de legislaţie. Art.
31 al legii cu privire la actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi de administraţie
publică centrale sau locale prevede că, de regulă, termenul de elaborare a actului normativ
(care cuprinde toate etapele de elaborare) nu trebuie să depăşească termenul de o lună.
Totuşi, poate fi stabilit un termen individual rezonabil, prevăzut de planul special de
elaborare a documentelor. Deoarece elaborarea Planului Naţional ţine de competenţa
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Guvernului, este evident că un astfel de plan şi termenii de elaborare ai lui vor fi aprobaţi de
Guvern. În practică, astfel de planuri nu au fost aprobate niciodată.
Pentru elaborarea textului, concordanţa şi expertiza unui astfel de document complicat cum
este Planul Naţional, care abordează interesele multor organizaţii, termenul de o lună este
insuficient. În anul 2012 Secretariatul Permanent al Comitetului Naţional, în procesul de
elaborare al Planului Naţional, a organizat pentru discuţii şi armonizarea poziţiilor părţilor 3
şedinţe interdepartamentale ale grupului de lucru, în jur de 10 întâlniri bilaterale cu membrii
acestui grup şi şedinţe ale Comitetului Naţional. Procedura de concordanţă solicită mult timp.
Mai mult, este important să ţinem cont de faptul că este interzis să trecem la următoarea
etapă de elaborare a planului până a face bilanţul planului precedent. Experienţa din această
sferă demonstrează că termenul individual de elaborare a Planului Naţional nu poate
fi mai scurt de 3 luni, după facerea bilanţului cu privire la planul precedent. Aceasta
semnifică că Planul Naţional poate fi înaintat spre aprobarea Guvernului nu mai devreme de
lunile mai-iunie ale anului următor de elaborare şi să fie aprobat la finele lui iunie-începutul
lui iulie. În legătură cu aceasta apare întrebarea cu privire la periodicitatea planului – reiese
că procesul de elaborare ia un sfert din perioada de planificare. Acest lucru sugerează că va
fi nevoie de prelungit perioada de planificare a politicii, stabilită pentru doi ani.
Concluzii şi recomandări:
Legea privind prevenirea si combaterea traficului de fiinţe umane nu conţine indicaţii despre
particularităţile de elaborare ale Planului Naţional – care organ este obligat să iniţieze şi să
asigure elaborarea planului, cine trebuie să participe în proces şi care este termenul de
finalizare a proiectului. Între timp, din practică a fost acumulat o experien ţă valoroasă de
elaborare a Planului Naţional şi se poate de constatat că practica de elaborare a acestui
document politic se diferenţiază într-o oarecare măsură de ordinea de elaborare a actelor
normative ale Guvernului. Această experienţă benefică acumulată necesită interpretare
teoretică şi aplicare în actul legislativ şi/sau normativ, pentru a asigura stabilitatea
procesului de elaborare a politicii.
Reieşind din situaţia actuală, putem să recomandăm să faceţi Secretariatul de Stat
responsabil de iniţierea şi elaborarea Planului Naţional. Totuşi, este important să fie păstrată
ordinea de atragere a participanţilor în elaborarea şi crearea grupului de lucru
interdepartamental multidisciplinar (multiprofilat) cu participarea societă ţii, cu posibilitatea
consolidării grupului respectiv prin participarea reprezentanţilor societăţii ştiinţifice. Pentru
remunerarea experţilor vor fi alocate fie mijloace bugetare fie mijloace speciale. Termenul
individual de elaborare a Planului Naţional va fi stabilit conform practicii create – nu mai
puţin de 3 luni după bilanţul realizării planului precedent.
2.2. Structura planului ca reflectare a direcţiilor şi priorităţilor politicii
Legea privind prevenirea si combaterea traficului de fiinţe umane a stabilit doar cele mai
generale cerinţe faţă de conţinutul şi structura Planului Naţional. Astfel, art. 7, partea (2)
stipulează că Planul Naţional trebuie să prevadă măsuri îndreptate spre „prevenirea şi
combaterea traficului de fiinţe umane, şi protejarea victimelor traficului de fiinţe umane,
inclusive colaborarea cu organizaţiile internaţionale şi non-guvernamentale, alte instituţii şi
reprezentanţi ai societăţii civile”. Astfel, această Lege a determinat trei direcţii principale
ale politicii de opunere a rezistenţei împotriva traficului de fiinţe umane: prevenirea
fenomenului de traficare a fiinţelor umane, acordarea ajutorului victimelor acestui fenomen
şi urmărirea vinovaţilor. Aceste direcţii principale ale politicii servesc drept clasificare a
măsurilor Planului Naţional şi determină denumirea secţiunilor planului.
Această clasificare a măsurilor de opunere a rezistenţei contra traficului de fiinţe umane este
bine cunoscută specialiştilor din această sferă şi se aplică pe larg în diverse documente
internaţional cu caracter de recomandare şi în literatura de acest subiect, deseori cu unele
modificări nesemnificative. Astfel, spre exemplu, în unul din primele documente din această
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sferă – Planul de acţiuni al OSCE privind combaterea traficului de fiinţe umane38, elaborat în
anul 2003, toate măsurile sunt clasificate în trei direcţii denumite. În Planul global de acţiuni
al ONU privind combaterea traficului de fiinţe umane39, adoptat în anul 2010, toate măsurile
sunt clasificate în trei secţiuni: trei direcţii denumite şi consolidarea colaborării parteneriale
privind combaterea traficului de finite umane. Noua Strategie Europeană privind lichidarea
traficului de fiinţe umane pe anii 2012-2016 stabileşte 5 direcţii prioritare ale politicii
europene în această sferă, care cuprind trei direcţii denumite şi încă altele două
adăugătoare:
- coordonare şi colaborare;
- îmbogăţirea cunoştinţelor40.
Regulamentul privind elaborarea şi implementarea politicii în sfera combaterii traficului de
fiinţe umane, editat în anul 2006 de Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicii de
Migraţie (ICMPD Viena) recomandă constituirea politicii pe 4 direcţii – trei direcţii principale
si măsuri generale de susţinere a acestor direcţii.41 Din măsurile generale de susţinere fac
parte coordonarea acţiunilor, crearea bazei normative, instruirea specialiştilor,
managementul informaţional, mobilizarea resurselor şi altele.
Recomandările prezentului Regulament au servit până în prezent drept reper în elaborarea
Planului Naţional în Moldova. Acest Regulament a fost elaborat de grupul de experţi ai
organizaţiilor interguvernamentale ILO, UNODC, UNICEF, OSCE şi altele, care iau parte
activă în combaterea traficului de finite umane, în cadrul proiectului regional ICMPD pentru
10 ţări din Europa de Sud-est, inclusiv Republica Moldova. Regulamentul a fost elaborat în
urma analizei unui spectru larg de probleme, care existau în cadrul sistemului de combatere
a traficului de fiinţe umane din majoritatea ţărilor europene, în anii 2000-2004, atunci când
problema traficului de finite umane era una relative nouă iar politica de combatere a acestui
fenomen nu era dezvoltată. Până în prezent acest Regulament este utilizat de majoritatea
ţărilor din Europa de Sud-est pentru elaborarea documentelor politice din această sferă –
strategii şi planuri de acţiune naţionale, şi multe ţări îşi organizează politica urmând aceste 4
direcţii.
Regulamentul a fost utilizat pentru prima dată în Moldova la elaborarea planului pe anii
2005-2006, iar ulterior şi pentru planurile următoare. Planurile Naţionale pe anii 2005-2006
şi 2008-2009 cuprindeau 4 secţiuni, aşa cum recomanda Regulamentul ICMPD. Doar Planul
Naţional pe anii 2010-2011, cu excepţia acestor patru secţiuni, cuprindea şi secţiunea cinci
„Colaborarea Internaţională”, evident pentru sensibilizarea societăţii cu privire la problemele
din această sferă.
Cu toate acestea, experienţa de monitorizare a realizării Planului Naţional pe anii 2010-2011
şi elaborarea Planului Naţional pe anii 2012-2013 ne-au permis să înţelegem că există o
legătură strânsă între structura planului şi direcţiile principale ale politicii.
Elaborarea anumitor secţiuni ale Planului Naţional duce la concentrarea măsurilor, şi desigur
şi a politicii asupra direcţiilor care corespund secţiunilor planului. Iată de ce structura
planului nu poate fi constantă, adică stabilită o dată şi pentru totdeauna, ci trebuie să
se schimbe în corespundere cu direcţiile alese şi priorităţile politicii de stat pentru
o perioadă ulterioară planificată. La rândul său, direcţiile politicii vor fi stabilite
reieşind din analiza situaţiei şi a problemelor existente.
Astfel, de exemplu, evidenţierea măsurilor generale de susţinere (coordonarea, baza
normativă, instruirea specialiştilor şi etc.) într-o secţiune aparte a planului a dus la
concentrarea măsurilor planului şi monitorizarea realizării lui (adică a politicii în sine) în
aceste aspect, ca direcţie determinată. A fost raţional de evidenţiat o astfel de direcţie în
38

Planul de acţiuni al OSCE de luptă împotriva traficului de fiinţe umane PC.DEC/557, 2003.
Versiunea electronică a documentului este accesibilă pentru publicul larg pe site-ul:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/43/PDF/N0947943.pdf?OpenElement
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The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016, p.5
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Guidelines for the Development and Implementation of a Comprehensive National Ant- trafficking Response,
ICMPD, Vienna, 2006, p.29.
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politică prin stabilirea sistemului de combatere a traficului de finite umane. Acest lucru a
permis ajustarea funcţionalităţii componentelor instituţionale, normative şi de resursă a
sistemului de combatere a traficului de fiinţe umane. La evidenţierea unei astfel de direcţii în
politică este comod să se efectueze monitorizarea şi evaluarea implementării politicii din
punct de vedere al diversificării măsurilor organizaţionale utilizate, în calitate de elemente
de organizare şi administraţie şi nu din punct de vedere al soluţionării problemelor
persoanelor, respectării drepturilor omului. Însă în prezent, când au fost deja făcute multe
în această sferă, această direcţie a politicii, conform opiniei noastre, s-a epuizat.
Experienţa de elaborare a politicii europene în sfera combaterii traficului de fiinţe umane
demonstrează că direcţiile prioritare ale politicii se pot modifica cu timpul. Astfel, Planul UE
de dezvoltarea bunei practice, standardelor şi procedurilor privind lupta şi combaterea
traficului de fiinţe umane, adoptat în anul 2005,42 prevede 8 direcţii ale politicii: coordonarea
acţiunilor UE, determinarea anvergurii problemei, combaterea traficului de finite umane,
reducerea cererii, anchetare şi urmărire, protejarea şi susţinerea victimelor traficului de
fiinţe umane, reîntoarcerea şi reintegrarea, relaţii externe. Strategia UE de combatere a
traficului de fiinţe umane pe anii 2012-2016 a stabilit deja doar 5 direcţii prioritare ale
politicii 43 :
A. Identificarea, protejarea şi ajutarea victimelor traficului de fiinţe umane;
B. Intensificarea procedurii de combatere a traficului de fiinţe umane;
C. Activizarea urmăririi vinovaţilor;
D. Îmbunătăţirea coordonării colaborării;
E. Sporirea nivelului de cunoştinţe.
În continuare este important de a aborda mai flexibil direcţiile politicii din sfera combaterii
traficului de fiinţe umane, de a analiza situaţia şi de a determina priorităţile de îndreptare a
politicii naţionale în sfera dată, reieşind din problemele acute cu care se confruntă Moldova,
iar ulterior, în conformitate cu direcţiile date, de a elabora structura (secţiunile) Planului
Naţional. Însă, cu toate acestea, este important de a tine cont de direcţiile politicii europene
şi internaţionale şi de recomandările monitorizării externe.
Prin urmare, iminent apare următoarea întrebare – este oare necesar de a păstra trei
direcţii principale ale politicii, stabilite de Legea privind combaterea şi prevenirea traficului
de fiinţe umane, adică să se determine direcţii prioritare adiţionale faţă de cele trei stipulate
de Lege sau să se elaboreze direcţiile politicii reieşind exclusiv din analiza problemelor? Prin
răspunsul la această întrebare se va tine cont că aceste trei direcţii sunt esenţiale în politica
ţărilor dezvoltate, în politica mondială şi europeană şi servesc în calitate de reper la
evaluarea politicii naţionale şi a eforturilor ţărilor-membre a acordurilor internaţionale din
această sferă. Astfel, de exemplu, GRETA44 - un grup de experţi special creat pentru
controlul realizării Convenţiei CE privind combaterea traficului de fiinţe umane, la evaluarea
ţărilor foloseşte un chestionar în care clasifică informaţia despre activitatea ţării în baza a
celor trei direcţii principale cunoscute plus informaţia despre implementarea noţiunilor şi
conceptelor acestei Convenţii în dreptul naţional al ţării. Conform unei structuri similare,
informaţia este reflectată în toate rapoartele GRETA pe ţări, inclusiv pe Republica Moldova.
Mai mult, în raportul anual al Departamentului de Stat al SUA privind „Traficul de fiinţe
umane”45 recomandările pentru ţări sunt de asemenea clasificate conform celor trei direcţii
determinate. Prin urmare, la moment aceste trei direcţii de planificare a politicii Moldovei în
sfera dată este raţional.
În general, alegerea direcţiilor politicii trebuie să fie o abordare artistică. Esenţial trebuie să
fie formularea problemei la momentul elaborării unui eventual Plan Naţional. Alegerea
42
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direcţiilor politicii trebuie să depindă de priorităţile alese – mai presus de toate de sferele de
concentrare a efortului. Pe aceste direcţii se va concentra monitorizarea implementării
politicii, deoarece structura planului şi structura raportului de monitorizare trebuie să fie
identice. Conform regulilor de elaborare şi a cerinţelor unice faţă de documentele politice,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007: „Structura raportului de
monitorizare este stabilită de structura documentului politic...” 46.
Concluzii şi recomandări:
Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane a identificat trei direcţii
principale de politici în domeniul combaterii traficului de fiin ţe umane: prevenirea
fenomenului, protecţia victimelor şi urmărirea în justiţie a celor responsabili pentru crimele
de TFU. Conform analizei, secţiunile Planului naţional trebuie să corespundă direcţiilor
politicii în domeniul combaterii traficului de fiin ţe umane, deoarece structurarea planului
presupune un efort maxim pentru realizarea acestuia în toate direcţiile analizate.
În prezent, Planul naţional pentru perioada 2012-2013 a identificat 5 direcţii de politici: cele
trei acţiuni menţionate, plus acţiunile generale de susţinere şi cooperare internaţională.
Aceste secţiuni ale planului, care a fost desfăşurat pe teritoriul ţării, precum şi direcţiile
politicii s-au format în anii 2005-2010 exclusiv sub influenţa unor recomandări generale
internaţionale, fără a efectua analiza problemelor. Moldova nu are experien ţă proprie în
determinarea direcţiilor prioritare de politici în acest domeniu.
Pe viitor se recomandă de a fi mai flexibili atunci când se aleg direcţiile de politici, de a
stabili priorităţile pentru următoarea perioadă planificată, luând în considerare opiniile
experţilor străini, inclusiv în cadrul unei monitorizări externe cu privire la respectarea
obligaţiilor care şi le-a asumat ţara în legătură cu ratificarea convenţiilor internaţionale. Însă
este necesar să învăţăm a desfăşura propria analiză a problemelor şi să stabilim priorităţile
de politici în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea Planului naţional. Structura Planului
naţional (secţiunile acestuia) nu ar trebui să fie una permanentă, însă ar trebui să
corespundă cu direcţiile prioritare ale politicii naţionale din acest domeniu stabilite de
Guvern pentru o următoare perioadă planificată. În acelaşi timp se recomandă de a păstra
temporar trei domenii principale, stabilite de Legea privind prevenirea şi combaterea
traficului uman, având în vedere faptul, că în baza acestor direcţii se efectuează evaluarea
externă a activităţii Moldovei în acest domeniu. Priorităţile adiţionale ale politicii trebuie să
fie definite în cadrul acestor direcţii, fie ca o direcţie separată, dacă este cazul. Legea
privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane trebuie completată pentru a oferi
guvernului puterea de a stabili direcţiile prioritare ale politicii în acest domeniu.
2.3. Aspectul strategic al planificării
Trebuie de subliniat faptul că pentru a organiza monitorizarea şi evaluarea influenţei politicii
de stat, este foarte important ca în documentul de politici să fie clar definite problemele
care există la momentul aprobării acestui document şi pentru soluţionarea cărora el se
adoptă. Între timp, Regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de
politici, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 (în continuare – Reguli)
conţin norme contradictorii faţă de acest subiect. În acest mod, conform p. 4 al Regulilor
toate documentele de politici (adică, concepţia, strategia, programul, planul) trebuie să
descrie şi să analizeze problemele existente. În acelaşi timp, conform p. 14 al acestor
Reguli, care stabileşte cerinţele faţă de conţinutul planului, nu este necesar de a include în
plan descrierea problemelor. Planul trebuie să conţină următoarea informaţie:
а) obiectivele;
b) acţiunile practice, întreprinse pentru atingerea obiectivelor stabilite;
c) termenele de realizare a acţiunilor;
d) costurile aferente implementării;
46
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e) responsabilii pentru implementare;
f) indicatorii de progres;
g) procedurile de raportare şi evaluare.
În acest mod, planul este unicul tip de document de politici, unde nu este obligatoriu de a
include descrierea problemei. Reieşind din asta, putem trage concluzia că planul trebuie să
fie elaborat în baza analizării problemei, într-un alt tip de document de politici. Însă în
aceste Reguli nu au fost stabilite cerinţe cu privire la legătura planului cu oricare alt
document de politică, care ar defini aceste probleme (adică p. 14 contrazice p.4 al acestor
Reguli). Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, de asemenea, a
obligat Guvernul să aprobe periodic doar Planul naţional (articolul 7) şi nu spune nimic
despre necesitatea elaborării unei strategii sau a unui alt document de politici, în afară de
plan.
Regulile nu conţin alte indicaţii mai detaliate pentru conţinutul planului, decât indicaţiile
prezentate în p. 14. Însă dintr-un motiv oarecare în practică s-a dovedit a fi astfel încât
majoritatea planurilor, aprobate de Guvern, sunt în formă de tabel, unde se scrie un text
succint, iar partea descriptivă analitică a planului lipseşte. Problemele, de regulă, nu se
definesc. Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane nu a fost
excepţie de la regula generală, ceea ce creează probleme serioase pentru monitorizarea şi
evaluarea politicii desfăşurate.
Regulamentul de elaborare şi aplicare a politicii naţionale în domeniul combaterii traficului
de fiinţe umane, publicată de ICMPD Viena, recomandă ţărilor să elaboreze nu doar planuri,
făcându-se referire la documentele de politici de nivel operativ, dar în primul rând –
strategii care se referă la documente de politici de nivel strategic. Conform acestui
Regulament întâi se va elabora strategia combaterii traficului de fiinţe umane cu definirea
problemelor, scopurilor strategice, obiectivelor şi rezultatelor aşteptate, iar apoi în baza
acesteia – planul operativ de acţiuni de realizare a obiectivelor strategice stabilite şi de
realizare a scopurilor strategice.
Însă nu toate ţările elaborează strategii, de aceea ulterior, în altă publicaţie a ICMPD,
editată în 2010 şi dedicată problemelor de monitorizare şi evaluare a planurilor naţionale,
este menţionat că dacă strategia nu este elaborată, atunci informaţia de nivel strategic
trebuie inclusă în Planul naţional.47
Experienţa altor ţări arată că este posibilă elaborarea planului strategic care constă din
două părţi – cea strategică şi cea operativă. În partea strategică se include analiza
stării fenomenului, descrierea problemelor existente pentru combaterea acestuia, se
stabilesc direcţii/priorităţi strategice, scopuri şi obiective. Iar în partea operativă a planului
strategic – se află tabelul cu lista măsurilor operative planificate. Această formă a
documentului de politici se foloseşte în cadrul unui şir întreg de ţări europene. Astfel, în una
din publicaţiile ONU, editată în anul 2010 în urma rezultatelor investigaţiei desfăşurate în
cadrul a 11 ţări din regiunea Baltică (Germania, Danemarca, Irlanda, Letonia, Lituania,
Norvegia, Polonia, Rusia, Finlanda, Suedia şi Estonia)48, în secţiunea 1, dedicată planurilor
naţionale, este menţionat că majoritatea acestor ţări deţin astfel de documente de politici
de nivel strategic şi operativ. Însă aceste documente de politici diferă după volum şi
abordări. Câteodată nivelul strategic şi operativ al politicii sunt îmbinate într-un singur
document, iar uneori sunt împărţite în două documente: unul – cu textul descriptiv, altul –
cu tabelul de măsuri care urmează a fi aplicate. Un exemplu de astfel de plan strategic este
Planul naţional de acţiuni de prevenire şi lupta împotriva TFU în Irlanda pe anii 2009-201249
Acest plan conţine 235 pagini, dintre care doar 15 pagini îl ocupă tabelul cu lista măsurilor
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operative, toate celelalte – reprezintă partea strategică descriptivă. Bulgaria, de asemenea,
elaborează un plan strategic pentru lupta împotriva TFU50, însă acesta nu este la fel de
voluminos. Desigur, planul strategic nu trebuie să fie voluminos în mod obligatoriu. Este
important ca acesta să conţină partea descriptivă cu informaţii de nivel strategic şi această
parte să se lege logic cu partea operativă. Aceasta va asigura o bază excelentă pentru
monitorizarea şi evaluarea de politici.
Astfel, modul existent de elaborare a Planului naţional de nivel operativ, în lipsa informaţiei
strategice, şi în special a informaţiei privind problemele, nu corespunde experienţei
avansate din acest domeniu. Este necesar de a intensifica aspectul strategic de planificare a
politicii în Moldova. Dacă elaborarea planului strategic va fi recunoscut ca fiind mai raţional
decât elaborarea a două documente – strategiei şi planului, atunci trecerea la planificarea
strategică poate fi asigurat în cadrul Regulilor existente, însă, desigur, ar fi mai bine să se
introducă modificări în acest act normativ. De exemplu, Planul naţional de acţiuni în
domeniul drepturilor omului pe anii 2011-201451 conţine nu doar tabelul, dar şi o parte
descriptivă destul de detaliată. Un pas de probă în această direcţie a fost făcut în anul
curent de către Secretariatul permanent. În proiectul Planului naţional pe anii 2012-2013 au
fost incluse informaţii strategice succinte privind problemele. Însă forma planului necesită o
îmbunătăţire ulterioară – introducerea unei părţi descriptive detaliate a planului.
Probleme trebuie să fie descrise foarte detaliat, pentru ca să fie posibilă elaborarea indicilor
de calitate pentru evaluarea cu privire la influenţa politicii, pentru a efectua evaluarea
gradului de atingere a scopului, şi deci şi a gradului de soluţionare a problemei identificate.
Pe lângă aceasta, dezvoltarea unui aspect strategic de planificare necesită creşterea
periodicităţii stabilite pentru planificare. După cum s-a menţionat, Legea privind
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane impune aprobarea Planului naţional pe
un termen de 2 ani (articolul 7). Pentru planificarea strategică acest termen nu este
suficient, deoarece într-un termen atât de scurt este dificil de a efectua careva schimbări în
situaţia creată şi de a soluţiona într-o măsură oarecare problemele identificate, mai ales
dacă se ia în considerare că efectuarea unui bilanţ al executării planului precedent şi
elaborarea acestui plan, după cum şi s-a menţionat, va dura aproximativ 6 luni. De
exemplu, planul strategic menţionat al Irlandei este calculat pentru o perioadă de 4 ani.
Perioada de evaluare a eforturilor ţărilor din grupul internaţional de experţi GRETA, de
asemenea, cuprinde 4 ani. Reieşind din aceasta, se recomandă introducerea modificărilor în
legislaţia Republicii Moldova cu scopul de a mări termenul de acţiune a Planului naţional
până la 4 ani. Cu toate acestea planificarea nu trebuie să-şi piardă din flexibilitate – în
partea operativă a planului, în caz de necesitate la finele efectuării monitorizării sau
evaluării (interne sau externe) trebuie să se introducă modificări şi completări, adică planul
poate fi supus reexaminării. Pentru un astfel de exemplu de experienţă în Moldova putem să
facem referire la reexaminarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe
anii 2011-2014, care a fost aprobat în mai 2011, iar în anul curent a fost supus reexaminării
conform rezultatelor evaluării externe.

50 Raport cu privire la Conferinţa internaţională „Mecanismele de referinţă a victimelor TFU la nivel naţional pentru
protecţie şi asistenţă (MRV) – teorie şi practică” 21-22 octombrie 2008, Chişinău, Moldova. T. Fomina şi V.Rusu,
„La Strada”, Moldova, 2008, pag. 14.
51 Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-2014, aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 90 din 12 mai 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 118-121,
pag. 331).
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Concluzii şi recomandări:
Planurile naţionale care s-au elaborat în Moldova până în anul 2012 conform standardelor
internaţionale şi regionale pot fi evaluate ca fiind documente de politici de nivel operativ.
Lipsa în Moldova a unui document de politici de nivel strategic, care să cuprindă întregul
domeniu de combatere a traficului de fiinţe umane, nu contrazice standardele naţionale,
însă intră în contradicţie cu recomandările internaţionale din acest domeniu, precum şi
creează obstacole semnificative pentru desfăşurarea monitorizării şi evaluării politicii
naţionale.
După cum arată experienţa ţărilor cu democraţie dezvoltată, dezvoltarea unui aspect
strategic de planificare poate fi efectuată nu doar prin intermediul elaborării unei strategii
separate, dar, de asemenea, prin intermediul elaborări unui plan strategic. Planul strategic
diferă de planul operativ prin faptul că acesta conţine partea strategică (operativă) cu
descrierea situaţiei (analiza fenomenului, descrierea problemelor existente în contradicţie cu
acesta) şi prin definirea direcţiilor prioritare de politică, scopurilor şi obiectivelor. Partea
operativă a planului poate, ca şi acum, să fie expus în formă de tabel cu informaţii privind
acţiunile planificate, termenii de executare a acestora, persoanele responsabile, resursele
necesare, indicelor de progres şi altele. Partea strategică şi operativă a planului trebuie să
fie legate logic într-un tot întreg.
Cu scopul de a crea condiţii pentru planificarea strategică este necesar de a introduce
modificări în actele legislative şi normative, stabilind astfel conceptul de plan strategic,
cerinţele faţă de acesta, precum şi mărind termenul de acţiune al Planului naţional până la 4
ani şi stabilind posibilitatea reexaminării/corectării acestuia pe durata sa de acţiune.
2.4. Definirea problemelor
Experienţa în domeniul elaborării Planului naţional pe anii 2012-2013 a arătat că definirea
problemelor prezintă o sarcină neobişnuită pentru experţii naţionali din structurile de stat,
deoarece anterior pe parcursul a câtorva ani se obişnuia să se voaleze problemele existente.
În prezent situaţia politică din ţară s-a schimbat şi aceasta deschide perspective noi pentru
dezvoltarea planificării strategice luând în considerare informaţiile, atât despre starea
fenomenului, cât şi despre organizarea combaterii acestui fenomen. În ultimii ani
fenomenul traficului de fiinţe umane s-a schimbat semnificativ, ceea ce se poate reflecta în
Planul naţional. Pentru identificarea problemelor este necesar de a ne învăţa să utilizăm
diferite surse de informaţii, inclusiv cele existente la nivel naţional. Pe lângă aceasta, după
părerea experţilor, politică ţărilor în majoritatea cazurilor este o reacţie la situaţie, adică
rămâne în urmă cu un pas faţă de situaţie. De aceea pentru elaborarea unei politici eficiente
este necesar să ne învăţăm nu doar să analizăm, dar şi să pronosticăm situaţia.
Producerea fenomenului şi influenţa problemelor înrudite
Conform opiniei experţilor din diferite ţări, în ultimii ani au avut loc schimbări
mari/transformare a fenomenului TFU, care se remarcă în diferite ţări. Apar noi forme a
TFU, noi particularităţi. Au loc schimbări în mecanismul fenomenului, în comparaţie cu
descrierea acestuia în Protocolul de la Palermo şi Convenţia Consiliului Europei cu privire la
combaterea TFU. Astfel, dacă până în 2005 ţinta atenţiei internaţionale erau cazurile de TFU
transnaţional, atunci în ultimii ani tot mai mult se vorbeşte despre TFU intern, când
persoanele sunt recrutate şi transportate pentru exploatare în cadrul unei ţări, din regiuni
mai puţin dezvoltate din punct de vedere economic – în cele mai dezvoltate. Dacă anterior
comunitatea internaţională era preocupată de încălcări grave ale drepturilor femeilor şi
copiilor supuşi TFU în scopul exploatării sexuale, atunci în prezent o preocupare tot mai
mare o capătă TFU în scopul exploatării muncii, precum şi TFU în scopul muncii forţate. Deşi
Convenţia europeană cu privire la combaterea TFU nu obligă de a lupta împotriva TFU cu
scopul exploatării muncii, în ţările Uniunii Europene totuşi au început să întreprindă acţiuni
importante pentru combaterea acestui fenomen, deşi termenul „exploatarea muncii”
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presupune aplicarea unor forme de exploatare mai puţin aspre, decât „munca forţată”52. În
legătură cu manifestările fenomenului de trafic de autorităţi, ţesuturi şi celule de origine
umană (OTC), care are un caracter mult mai răspândit, decât fenomenul TFU cu scopul de a
prevala autorităţi, la etapa de elaborare se află o nouă convenţie europeană de combatere a
traficului de OTC.
După cum arată investigaţiile în Moldova şi în alte ţări, particularităţile TFU devin tot mai
neclare. De exemplu, tot mai rar se foloseşte violenţa şi tot mai des se foloseşte înşelarea şi
manipularea, pentru a atrage şi reţine persoane în situaţie de exploatare53, ceea ce în final
complică procesul de depistare a victimelor TFU. Pe lângă aceasta, în Moldova în ultimii
câţiva ani s-a înregistrat o scădere stabilă a numărului de cazuri de TFU, însă în schimb a
apărut şi creşte fenomenul de turism sexual cu copii54 - exploatarea sexuală comercială a
copiilor pe teritoriul Moldovei de către cetăţenii străini. Fenomenul traficului de copii şi
turismului sexual cu copii în mare parte sunt asemănătoare. În cazul traficului transnaţional
de copii aceştia sunt transportaţi din Moldova în ţări mai bogate în scopul exploatării
sexuale, iar în cazul turismului sexual cu copii clienţii vin personal în Moldova în căutarea
satisfacţiilor sexuale cu copiii. În cazul al doilea nu este necesar de a transporta copiii peste
hotare, deoarece controlul acesteia a fost intensificat în cadrul luptei împotriva traficului de
copii. Specialiştii, de asemenea, menţionează că în timp rolul ţărilor pe piaţa mondială a TFU
se schimbă, care de obicei se împart în trei categorii de ţări: de origine, de tranzit şi de
destinaţie a TFU. Astfel, Republica Moldova, care anterior avea un rol exclusiv de origine a
TFU, în prezent a devenit şi ţară de tranzit a TFU55.
Aşadar, analiza succintă a situaţiei acare a fost prezentată indică asupra unor schimbări
actuale a fenomenului TFU şi asupra conexiunii acestuia cu alte fenomene. Aceasta este
foarte evident pentru experţii naţionali, şi deşi unele acţiuni de combatere a schimbărilor
fenomenului au fost incluse în plan, o analiză detaliată a stării actuale a fenomenului nu a
fost inclus în textul Planului naţional nici până în prezent. Reprezentantul Special al OSCE şi
Coordonatorul pentru Combaterea Traficului cu Fiinţe Umane, în raportul său în rezultatul
vizitei sale în Republica Moldova în toamna anului 2011, de asemenea a recomandat
elaborarea Planului naţional luând în considerare particularităţile manifestării fenomenului
TFU în Moldova.56 Pe lângă aceasta, o recomandare asemănătoare a fost făcută BIDDO în alt
raport dedicat analizei legislaţiei Moldovei.57
În proiectul Planului naţional pe anii 2012-2013 au fost introduse câteva date succinte
despre problemele ce ţin de schimbarea fenomenului TFU (exploatarea sexuală a copiilor
prin intermediul reţelei de internet, turismului sexual, şi altele) şi sunt planificate acţiuni de
retorsiune pentru combatere. Însă este necesar de a include o analiză mai detaliată a
fenomenului în partea strategică a planului, decât se făcea anterior, fapt care ar
permite nu doar elaborarea unor măsuri necesare, ci va servi drept temei pentru
monitorizarea şi evaluarea influenţei măsurilor luate ale politicii. Pentru aceasta pot fi
utilizate diferite rapoarte, atât a experţilor naţionali, cât şi a celor străini. În cadrul planului
numaidecât trebuie să existe referinţe la fiecare sursă. Ulterior aceasta poate, de asemenea,
crea un avantaj la elaborarea diferitor rapoarte despre acţiunile care au fost întreprinse de
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Pentru informaţii mai detaliate vezi „Traficul de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate în Republica
Moldova. Probleme şi soluţii”, T. Fomina, 2011. Versiunea electronică a documentului în limba română, rusă şi
engleză este accesibilă pentru publicul larg pe site-ul Centrului internaţional „La Strada”, Moldova:
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53 „Traficul de persoane în Moldova. Comentarii, tendinţe, recomandări.” V.Rusu, T.Fomina, 2011, pag. 62.
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55 „Conferinţa internaţională”: „Cele mai bune practici de implementare a mecanismelor/sistemelor naţionale de
referinţă pentru protecţia şi acordarea ajutorului victimelor traficului de fiinţe umane, 28-30 iunie 2011, Chişinău,
Republica Молдова”, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiune în Moldova, 2012, pag.27.
56 Report by OSCE Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, following her visit
to the Republic of Moldova, 31 October – 3 November 2011, p.4.
57 Revizuirea legislaţiei în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane în Republica Moldova, OCCE/ODHR,
Varşovia, 2011, para 45.
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ţară pentru depăşirea problemei şi realizarea recomandărilor experţilor externi cu privire la
problema dată.
Luând în considerare importanţa datelor privind starea fenomenului, Guvernul trebuie să
depună eforturi pentru studierea acestuia, şi Planul naţional trebuie să includă acţiuni
de susţinere a cercetărilor în acest domeniu. O importanţă majoră în acest plan îl are
descrierea cazurilor reale de TFU, informaţia despre care se acumulează nu doar la
autorităţile de drept, dar şi la alţi participanţi ai SNR, care abordează faptul de identificare a
victimelor TFU, nu doar din punct de vedere a „literei legii”, dar şi în baza unor
particularităţi flexibile ale TFU. Anume informaţiile privind cazurile similare cu TFU, dar care
ies un pic din cadrul fenomenului, permit urmărirea tendinţei de schimbare a acestuia.
Pe lângă aceasta, în partea strategică a planului este necesar de a introduce analiza situaţiei
în domenii problematice înrudite ale vieţii publice, care face apel şi/sau
influenţează asupra stării fenomenului de TFU (migraţia, violenţa în familii, corupţia în
autorităţile de drept şi altele). Regulile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 33 din
11.01.2007, prevăd ca în documentele de politici „…se face referire la interacţiunea acestora
cu alte programe guvernamentale care se află la o etapă de executare sau deja sunt
executate, pentru asigurarea succesiunii şi prevenirii dublării scopurilor, acţiunilor şi
cheltuielilor”. Aceasta, de asemenea, poate explica de ce unele măsuri posibile nu se
acceptă în cadrul Planului naţional. Referinţele la alte acte normative se vor face în
conformitate cu art. 48 a Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 „privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”.
Evaluarea externă a problemei
Precum s-a mai menţionat, pentru formularea problemei trebuie să se utilizeze la maxim
rapoartele cu privire la:
 starea fenomenului TFU şi tendinţele din evoluţia acestuia;
 monitorizarea şi evaluarea politicii desfăşurate în Moldova în domeniul combaterii
traficului de fiinţe umane cu expunerea concluziilor şi recomandărilor.
Astfel de surse importante de informaţie pentru Moldova le reprezintă nu doar rapoartele
naţionale, dar, de asemenea rapoartele şi/sau recomandările experţilor străini, care apar
periodic sau o singură dată:
a) raportul GRETA pe Republica Moldova – creat special de un grup internaţional de
experţi pentru controlul executării de către părţile la Convenţia Consiliului Europei a
acţiunilor de combatere a TFU (periodicitatea evaluării – o dată la 4 ani);
b) Recomandările ONU în cadrul Universal periodic Review – referitor la noul mecanism
ONU pentru controlul executării a unui şir de convenţii ONU, inclusiv domeniul
combaterii traficului de fiinţe umane (periodicitatea evaluării – o dată la 4 ani),
precum şi alte rapoarte şi recomandări ONU58;
c) Trafficking in Persons Report – raport anual al Departamentului de stat al SUA pentru
Congresul SUA cu privire la eforturile guvernelor diferitor ţări pentru lichidarea TFU
cu recomandări concrete pentru aceste ţări;
d) Raportul Reprezentantului Special al OSCE şi Coordonatorul pentru Combaterea
Traficului cu Fiinţe Umane (Report by OSCE Representative and Co-ordinator for
Combating Trafficking in Human Beings, following her visit to the Republic of
Moldova, 31 October – 3 November 2011)59;
e) Alte rapoarte şi informaţii cu privire la starea fenomenului de TFU şi lupta cu acest
fenomen în Moldova (rapoarte analitice sporadice, concluziile conferinţelor ştiinţificopractice şi altele).
Desigur putem să polemiza gradul de obligativitate pentru Moldova a recomandărilor din
unele rapoarte, dar fără îndoială, că aceste documente au o influenţă asupra imaginii
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ONU planifică, începând cu anul 2012 să publice sistematic (fiecare doi ani) rapoarte globale cu privire la traficul
de fiinţe umane.
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Primul raport asemănător a fost prezentat Guvernului Moldovei în anul 2011. Conform informaţiilor deţinute
OSCE planifică elaborarea anuală a rapoartelor similare.
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Republicii Moldova în străinătate, şi ele nu trebuie să rămână fără atenţia Guvernului, la
formarea politicii sale în acest domeniu pentru o următoare perioadă planificată.
Toate aceste documente au fost utilizate în cadrul elaborării Planului naţional pe anii 20122013. Pe lângă aceasta a fost utilizat Raportul privind progresul în realizarea Planului de
liberalizare a regimului de vize, care conţine recomandări importante pentru Moldova,
inclusiv în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane. În cadrul elaborării acestui plan
grupul de lucru s-a confruntat cu faptul că deseori problemele şi recomandările structurilor
internaţionale sunt prezentate în formulări delicate, şi se exprimă nu suficient de clar.
Mai ales, dacă într-un oarecare domeniu nu a fost făcut nimic, iar în altul s-au făcut nu
puţine, atunci se oferă recomandări similare – de a continua lucrul în aceeaşi direcţie. Astfel
de formulări ale problemei ar trebui să fie concretizate şi detaliate atunci când sunt
introduse în Planul naţional. Deoarece de modul în care este formulată problema va depinde
formularea scopurilor, obiectivelor şi măsurilor planului, iar respectiv direcţiile de politică şi
eficienţa acesteia.
Pe lângă aceasta, experienţa elaborării Planului naţional pe anii 2012-2013 a demonstrat că
problemele nu trebuie să fie formulate ca probleme în organizarea combaterii
traficului de fiinţe umane, de exemplu – „nu a fost elaborat actul normativ”, „nu există o
coordonare a acţiunilor” şi tot aşa. Aceasta conduce la detalierea excesivă a Planului
naţional, concentrarea politicii asupra scopurilor şi obiectivelor secundare, ceea ce in final
scade calitatea politicii, reducând-o în întregime până la nivelul operaţional, şi complică
evaluarea influenţei politicii. Problemele trebuie să fie formulate din punctul de
vedere al noilor provocări în evoluţia fenomenului, apărării drepturilor omului şi
altele. Pe lângă aceasta, este necesar de a învăţa să delimităm problemele cheie şi
„subproblemele” - adică problemele fundamentale şi factorii de influenţă.
În legătură cu acest fapt putem recomanda crearea unei liste de probleme şi recomandări
pentru discutarea lor ulterioară şi coordonarea cu grupul de lucru pentru elaborarea
Planului naţional. Toate problemele identificate de experţii străini trebuie să fie discutate,
concretizate (elaborate formulări clare a problemelor) şi sistematizate (după
posibilitate, unite într-o legătură logică) în conformitate cu direcţiile principale ale
politicii. Examinarea comună va permite, de asemenea, să fie excluse posibilele greşeli
ale expertizei externe.
Planul de referire şi soluţionarea pe etape a problemelor
Regulamentul pentru elaborarea şi implementarea politicii în domeniul combaterii traficului
de fiinţe umane, publicat de ICMPD Viena, prevede necesitatea de a include în documentele
de politică nivelul strategic de informaţii privind planul de referire (baseline) pentru
soluţionarea problemelor.60 Planul de referire trebuie să ofere o viziune clară despre starea
şi gradul de soluţionare a fiecărei probleme în timpul elaborării politicii. Acest fapt este
foarte important pentru evaluarea ulterioară a implementării politicii. Deoarece în momentul
în care se purcede la implementarea politicii, este important de a lua în considerare ceea ce
deja s-a făcut în ţară pentru depăşirea problemei descrise, pentru ca la finele perioadei
planificate să fie posibilă evaluarea succeselor obţinute anume în această perioadă
planificată (pentru a le separa de succesele anterioare). Însă în Moldova până în prezent
această recomandare nu a fost folosită în practică. Pe lângă aceasta, aceasta nu este
prevăzut de Regulile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007.
Trebuie de menţionat că această cerinţă este bine cunoscută managerilor de proiecte care
sunt realizate cu sprijinul donatorilor internaţionali, care se îndeplineşte luând în considerare
cerinţele OECD61. Baseline reprezintă planul/nivelul de referire pentru fiecare acţiune de
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proiect. Pentru fiecare tip de activitate trebuie să fie descris nivelul la care se află
soluţionarea acestei probleme (nu s-a făcut nimic sau deja există o bază) şi până în ce
măsură această problemă va fi soluţionată în cadrul proiectului.
Cercetările indică că problemele diferă dup gradul de complexitate. Nu toate problemele pot
fi soluţionate în cadrul unui singur Plan naţional, deoarece pentru soluţionarea lor integrală
resursele existente pot fi insuficiente, sau problema este destul de gravă şi este imposibil de
a avea succese majore pentru a o depăşi în termenul stabilit pentru realizarea planului. De
aceea este necesar de a determina în ce măsură fiecare problemă poate fi soluţionată în
perioada planificată şi de a stabili indicii existenţi de progres.
Selectarea problemelor prioritare şi direcţiilor de politică
Precum s-a mai menţionat, proiectanţii Planului naţional cu siguranţă se vor confrunta cu
necesitatea de a alege priorităţile în soluţionarea problemelor şi respectiv a direcţiilor
politicii naţionale, deoarece este imposibil de a soluţiona toate problemele într-o singură
perioadă planificată. Deşi Regulile aprobate Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007, nu
prevăd selectarea problemelor prioritare şi direcţiilor de politică, în practică documentele de
politică deseori vorbesc despre problemele, scopurile, obiectivele prioritare ale politicii. De
exemplu, Strategia naţională în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020) conţine
prevederile privind priorităţile Guvernului şi legătura acestora cu direcţiile prioritare ale
politicii Uniunii Europene din acest domeniu62.
La elaborarea documentelor internaţionale de politici, de asemenea, se foloseşte selecţia
priorităţilor politicii, în special la elaborarea unei strategii europene noi pentru lichidarea TFU
pe anii 2012 – 2016 au fost stabilite priorităţi. După cum se ştie, selecţia priorităţilor se
efectuează în mod colegial şi se examinează la diferite nivele, inclusiv de experţii în
probleme similare63.
În cazul Moldovei, de asemenea, putem recomanda Secretariatului principal desfăşurarea
unei examinări colegiale a acestei probleme la diferite nivele. Pe lângă aceasta putem
încerca chestionarea scrisă a experţilor, propunându-le să împartă problemele în trei
categorii de prioritate: înaltă, medie şi scăzută, şi apoi în baza răspunsurilor obţinute putem
evidenţia priorităţile comune, desigur, luând în considerare, înainte de toate, problemele
victimelor şi potenţialelor victime a TFU.
Angajaţii Secretariatului permanent al Comitetului naţional, de asemenea, trebuie să
participe la selectarea direcţiilor prioritare de politică, deoarece de eforturile acestui organ
depind foarte multe lucruri. După cum a arătat experienţa elaborării Planului naţional pe anii
2012-2013 structurile de stat nu doresc să-şi asume responsabilitate pentru soluţionarea
problemelor celor mai complicate, deoarece întâmpină dificultăţi cu resursele. De aceea,
indiferent de faptul că sarcina principală a Secretariatului permanent constă în coordonarea
acţiunilor tuturor organizaţiilor, totuşi Secretariatul permanent asumat şi-a responsabilitatea
pentru unele măsuri ale Planului naţional pe anii 2012-2013. Aceste măsuri trebuie să
servească drept direcţii principale ale lucrului Secretariatului permanent, adică priorităţile
secretariatului nu trebuie să difere de priorităţile politicii naţionale.
Concluzii şi recomandări:
Până în anul 2012 în Planurile naţionale de prevenire şi combatere a TFU nu se includeau
analiza problemelor ce ţin de:
а) starea fenomenului TFU, tendinţelor în evoluţia acestuia;
b) starea sistemului de combatere a traficului de fiinţe umane;
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с) evaluarea rezultatelor ale politicii desfăşurate pentru perioada anterioară planificată
conform direcţiilor principale cu evidenţierea baseline – planului de referire, adică a
informaţiei cu privire la starea sau gradul de soluţionare a problemelor existente.
Această procedură deja formată nu contrazice actelor normative ale Moldovei, care stabilesc
cerinţe faţă de documentele de politică, dar împiedică dezvoltarea monitorizării şi evaluării
politicii, creşterea ulterioară a eficienţei politicii desfăşurate. În acelaşi timp cu fiecare an
creşte numărul cercetărilor dedicate evaluării situaţiei şi problemelor combaterii traficului de
fiinţe umane în Republica Moldova. Pentru o elaborare corectă şi o evaluare ulterioară a
politicii este necesar de a introduce această informaţie în documentul de politică.
Pentru aceasta se recomandă de a crea o listă/enumerare generală a problemelor şi de a-l
prezenta pentru o examinare colegială cu participarea societăţii civile şi organizaţiilor
interguvernamentale cu scopul de a efectua analiza, concretizarea, sistematizarea
problemelor conform direcţiilor politicii şi selectarea priorităţilor pentru viitorul Plan
naţional, precum şi în scopul excluderii unor posibile greşeli a cercetătorilor şi altor
experimente. Pe lângă aceasta pot fi utilizate diverse mecanisme de consultare, înainte de
toate, în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Planului naţional. În Planul
naţional trebuie să conţină numaidecât referinţe la fiecare sursă de informaţie cu privire la
probleme. Aceasta va ajuta ulterior la susţinerea monitorizării privind implementarea
recomandărilor experţilor naţionali şi externi în probleme similare.
În partea strategică (descriptivă) a Planului naţional, de asemenea, trebuie să se includă o
oarecare informaţie despre măsurile întreprinse pentru depăşirea problemelor din domeniile
adiacente care influenţează asupra stării fenomenului TFU (migraţia, violenţa în familii,
corupţia, şi altele) pentru coordonarea politicii, şi excluderea eforturilor dublate. Pe lângă
aceasta, în partea strategică a planului trebuie să se includă informaţii privind planul de
referire (baseline) ce ţine de starea sau gradul de soluţionare a fiecărei probleme descrise la
momentul elaborării planului. Acest tip de informaţii este important, atât pentru elaborarea
unei politici eficiente, cât şi pentru evaluarea influenţei acesteia la finele noii perioade
planificate.
Luând în considerare importanţa datelor cu privire la starea fenomenului TFU, Guvernul
trebuie să depună eforturi pentru studierea acestuia, şi Planul naţional trebuie să includă
măsuri de susţinere a investigaţiilor în Moldova.
2.5. Definirea scopurilor, obiectivelor şi acţiunilor de politică
La elaborarea Planului naţional, etapa de determinare a scopurilor, obiectivelor şi acţiunilor
de politică pentru soluţionarea problemelor identificate este una dintre cele mai complicate.
Cu toate acestea se pot utiliza recomandările Regulamentului pentru elaborarea şi
implementarea politicii naţionale în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, publicat
de ICMPD Viena. Acest regulament conţine un model al documentului de politică de nivel
strategic cu identificarea scopurilor strategice şi obiectivelor, precum şi a indicilor de
realizare a acestora64, de fapt aceasta este un model mediu, care conform conceptului
proiectanţilor trebuie să fie adaptată la problemele unei ţări anume.
Însă experienţa elaborării Planului naţional pe anii 2012. şi chestionarea specialiştilor au
demonstrat că proiectanţii planului se confruntă inevitabil cu necesitatea de a identifica de
sine stătător scopuri, obiective şi acţiuni de politică, necesare pentru soluţionarea unei
anumite probleme. De regulă, dificultăţi mari creează elaborarea unui lanţ logic legat şi
construit într-o anumită ierarhie: problema – scopul (general/specific) – obiectivul –
acţiunea – rezultatul aşteptat - indicele. În mare parte acest lucru ţine de creativitate, şi
calitatea acesteia depinde de talentul proiectanţilor, dar fără îndoială specialiştii trebuie să
primească instruirea respectivă.
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Regulile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 (p.p.22-25), conţin doar
cele mai generale indicaţii cu privire la scopurile şi obiectivele politicii, care ajută foarte
puţin la elaborarea politicii. Un moment important îl reprezintă indicaţia din p. 22 al
Regulilor, cu privire la faptul că „Scopul expus în documentul de politică trebuie să reflecte
problemele care vor fi soluţionate prin politica publică…” Adică, elaborarea scopurilor şi
obiectivelor este posibilă doar în baza unor probleme formulate corect. Pe lângă aceasta, p.
23 al Regulilor permite elaborarea, atât a scopurilor generale de politică, cât şi celor
specifice. Din aceasta reiese că scopurile generale pot fi elaborate în baza scopurilor
specifice. Acest fapt încă nu a fost aplicat la elaborarea Planului naţional, însă Regulile
permit aplicarea acestuia pe viitor.
Este necesar de a alcătui o metodologie detaliată pentru elaborarea documentelor de
politică şi monitorizarea implementării acesteia. Pentru aceasta trebuie să ne bazăm
nu doar şi într-atât de mult pe baza normativă a Moldovei şi experienţa practică în domeniul
planificării şi monitorizării politicii în alte domenii, care din păcate se află la o etapă iniţială
de dezvoltare. Trebuie să utilizăm literatura disponibilă cu privire la monitorizare şi
evaluare, dar mai ales pe cea care este elaborată pentru proiectele organizaţiilor nonguvernamentale, recomandările căreia sunt suficient de bune nu doar pentru politica acestor
organizaţii, dar şi pentru politica ţărilor.
Metodologia trebuie să conţină de fapt indicaţii de definire a scopurilor şi obiectivelor
politicii. Formularea scopurilor este foarte importantă pentru planificare, deoarece fiecare
cuvânt în parte atunci când defineşte scopul trebuie să se transforme într-o
sarcină sau acţiune separată. În acest mod, de exemplu scopul specific „asigurarea
grupului de risc cu informaţia necesară despre TFU” trebuie să se transforme într-un şir de
obiective. Cuvântul „asigurarea” trebuie să formeze expresii cu cuvintele „obiective” şi
„acţiuni”, care vor răspunde la întrebarea: în ce mod aceasta se va asigura (care structură,
în ce mod, în ce termen şi altele). Cuvântul „necesar” – necesar pentru cine, pentru ce şi
altele.
Concluzii şi recomandări:
Experienţa elaborării Planului naţional pe anii 2012-2013 şi chestionarea specialiştilor au
demonstrat că proiectanţii acestui document întâlnesc o dificultate mare la formularea
problemelor, scopurilor, obiectivelor şi acţiunilor planului care să aibă o legătură logică
strânsă. Este necesar de a organiza traininguri pentru participanţii grupului de lucru. Pe
lângă aceasta, este necesar de a crea o metodologie pentru elaborarea Planului naţional
strategic.
2.6. Principiile şi abordările de bază utilizate în elaborarea planului
La elaborarea Planului naţional trebuie să se ţină cont de principiile şi abordările de
combatere a TFU, recomandate de standardele naţionale, regionale şi internaţionale. Însă,
în prezent documentele existente enumeră şi interpretează diferit aceste principii şi
abordări.
Astfel, conform articolelor 4-5 ale Legii privind prevenirea şi combaterea TFU contracararea
TFU trebuie să fie organizată ţinând cont de următoarele principii şi abordări:
a) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
b) recunoaşterea TFU ca fiind o crimă ce atentează la drepturile fundamentale ale omului,
demnitatea, libertatea şi integritatea fiinţei umane;
c) inevitabilitatea pedepsei a traficanţilor de fiinţe umane;
d) legitimitatea;
e) accesul liber la justiţie;
f) asigurarea securităţii victimelor TFU şi atitudine corectă faţă de ei;
g) utilizarea complexă a măsurilor preventive de drept, politice, social-economice şi
informaţionale;
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h) parteneriatul social, colaborarea autorităţilor de administraţie publică cu organizaţiile
internaţionale şi non-guvernamentale, alţi reprezentanţi ai societăţii civile;
i) comensurabilitatea respectării drepturilor fundamentale ale victimelor TFU şi condiţiilor
de urmărire penală, în baza cărora nu se aduce prejudicii drepturilor inculpatului;
j) atitudine identică faţă de toate tipurile de TFU naţional şi transnaţional, atât cel ce ţine
de crime organizate, cât şi cel ce nu ţine, şi altele;
k) colaborarea cu autorităţile de administraţie publică şi organizaţiile competente ale altor
state, precum şi cu organizaţiile internaţionale în scopul realizării obiectivelor de
combabtere a TFU;
l) nediscriminarea.
Aceste principii şi abordări ţin de organizarea elaborării politicii, conţinutul acesteia şi de
ordinea lor de realizare. Însă, din păcate, nici legea, nici actele normative ale Guvernului nu
au stabilit ce anume trebuie să se facă pentru aplicarea acestor principii şi abordări.
Ele poartă caracter declarativ.
Regulamentul pentru elaborarea şi aplicarea politicii naţionale în domeniul combaterii
traficului de fiinţe umane, publicat de ICMPD Viena, recomandă ca la elaborarea planurilor
naţionale să se utilizeze următoarele principii de bază65:
i. Responsabilitatea statului
ii. Participarea societăţii civile
iii. Abordarea bazată pe drepturile omului
iv. Abordarea multidisciplinară şi intersectorială
v. Stabilitatea (politicii).
Iese în evidenţă acel fapt că spre deosebire de legislaţia Moldovei, acest standard regional
nu doar enumeră principiile, dar include şi recomandări concrete pentru implementarea
acestora. Urmează să analizăm aceste principii şi abordări importante, recomandările pentru
implementarea acestora, precum şi vom încerca să elaborăm unele recomandări proprii,
actuale pentru Moldova.
Responsabilitatea statului şi stabilitatea politicii
Conform acestui principiu statul trebuie să poartă răspundere pentru organizarea combaterii
traficului de fiinţe umane în ţară, inclusiv pentru asigurarea cu resurse financiare, de muncă
şi alte resurse a procesului de elaborare a politicii, întreţinerea acestei politici şi
implementarea acesteia. Principiul „responsabilităţii statului” este strâns legat cu
principiul „stabilităţii”, deoarece doar statul este capabil să asigure integrarea şi echilibrarea
politicii în diferite domenii. Regulamentul elaborat de ICMPD, de asemenea, recomandă ca
statul să coordoneze activitatea donatorilor pentru susţinerea politicii desfăşurate în ceea ce
ţine de alocarea fondurilor şi altor resurse necesare66.
Principiul „responsabilitatea statului şi stabilitatea politicii” a început să se realizeze cu
adevărat în Moldova în anul 2011 după includerea în aparatul Cancelariei de stat a unei
unităţi speciale de state, responsabilă pentru acest sector al politicii. Toţi participanţii la
combaterea traficului de fiinţe umane au simţit înviorarea activităţii în acest domeniu, o
atenţie mai sporită a Guvernului faţă de această problemă. După cum s-a mai menţionat în
secţiunea 1.3. al prezentului raport, este necesar de a extinde funcţiile Cancelariei de stat,
ce ţin de managementul politicii. Acest organ de stat trebuie să deţină dreptul nu doar de
asigurare a elaborării politicii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane la nivelul
ministerelor, dar să aibă un rol activ în elaborarea politicii interdepartamentale, analiza
problemelor, alegerea priorităţilor.
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Cu toate acestea, este necesar ca în continuare să se sporească responsabilitatea statului
pentru resursele alocate. Încă de demult s-a format în aşa mod încât sprijinul cel mai mare
în acest domeniu îl acordă donatorii străini. Experienţa elaborării proiectului Planului
naţional pe anii 2012-2013 a demonstrat că reprezentanţii structurilor de stat nu cunosc
exact ce fel de mijloace sunt necesare pentru susţinerea nivelului existent al dezvoltării
sistemului de combatere a traficului de fiinţe umane în ţara noastră. Încetarea sprijinului
extern poate influenţa negativ asupra stabilităţii politicii, şi sistemul de combatere a
traficului de fiinţe umane din Moldova poate să decadă. În acelaşi timp ar fi incorect ca la
etapa actuală în Planul naţional să se includă doar măsuri care să poată fi realizate doar din
contul mijloacelor de stat. Luând în considerare dificultăţile economice prin care trece
Republica Moldova, în prezent Guvernul nu este în stare să-şi asume integral
responsabilitatea pentru îndeplinirea tuturor măsurilor care sunt necesare pentru
combaterea eficientă a traficului de fiinţe umane.
Este necesară creşterea treptată a mijloacelor alocate de stat (din bugetele de stat
şi locale) pentru susţinerea combaterii traficului de fiinţe umane. Aceasta este
recomandat şi de experţii internaţionali. Astfel în raportul Departamentului de stat al SUA
„TFU”, apărut în iunie 2012, ca o realizare reuşită este menţionat faptul că statul nostru a
mărit finanţarea centrului pentru victimele TFU.67 În raportul BIDDO, dedicat analizei
legislaţiei în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, este menţionat că ajutorul
donatorilor trebuie doar să completeze cheltuielile Guvernului pentru implementarea
acţiunilor Planului naţional, însă nu trebuie să servească drept susţinerea de bază în
realizarea acţiunilor planului.68
Chestionarea specialiştilor ministerelor şi altor autorităţi ale direcţiei centrale din acest
domeniu organizată în cadrul acestei investigări a demonstrat că aceste autorităţi deseori nu
dispun de mijloace financiare pentru realizarea unor acţiuni necesare. În acelaşi timp ei nu
folosesc sau nu ştiu cum să pot să obţină mijloacele bugetare necesare, îmbinând
procesul elaborării Planului naţional cu procesul planificării bugetare pe termen
mediu. Este necesar de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei în acest domeniu,
precum şi pentru atragerea mijloacelor din bugetele locale. Structurile de stat care au
atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, trebuie să înveţe să includă în
bugetul de stat mijloacele necesare pentru susţinerea măsurilor politicii de stat. Pe lângă
aceasta, structurile de stat trebuie să înveţe să facă proiecte şi să atragă mijloacele
externe ale donatorilor pentru soluţionarea problemelor existente.
La elaborarea Planului naţional pe anii 2012-2013, de asemenea, s-a pus întrebarea – dacă
masările trebuie să fie incluse în plan, dacă acestea sunt necesare, însă la momentul
elaborării nu există mijloace pentru realizarea acestora. La elaborarea planului trebuie să se
definească problemele şi necesităţile din acest domeniu, precum şi să se evalueze
disponibilitatea organizaţiilor participante la combaterea traficului de fiinţe umane de a
finanţa măsurile necesare pentru soluţionarea acestora. Dacă se va stabili că unele măsuri
sunt strict necesare, însă la momentul elaborării planului nici statul, nici societatea civilă nu
dispun de mijloacele necesare, atunci cum se va proceda: această problemă se va exclude
din plan sau se va lăsa în plan şi se va încerca de a găsi mai târziu mijloacele necesare.
Această întrebare va deveni mult mai actuală dacă Planul naţional se va elabora pe un
termen de 4 ani. Probleme asemănătoare apar şi la elaborarea altor planuri naţionale.
Astfel, într-un memoriu explicativ recent cu privire la proiectul de completare şi modificare a
Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 s-a menţionat
că 74 % din măsurile acestui plan nu sunt acoperite cu resurse la momentul elaborării sale.
Ar fi de preferire să se păstreze aceste măsuri în conţinutul planului şi ulterior să se încerce
de a căuta mijloacele necesare, deoarece o asemenea abordare permite utilizarea Planului
naţional ca un instrument pentru descrierea proiectelor şi căutarea mijloacelor. Deoarece un
donator străin mai uşor vor aloca mijloace pentru susţinerea unor măsuri considerate a fi
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necesare la nivel înalt de stat. Dar în acelaşi timp, măsurile planului trebuie să fie suficient
de realiste. Pe lângă aceasta, încurcarea măsurilor acoperite sau neacoperite de resurse
scade din obligativitatea planului şi responsabilitatea statului, şi creează probleme pentru
monitorizarea planului. Pentru depăşirea acestor probleme, măsurile Planului naţional,
considerate necesare, dar neacoperite de resurse, trebuie să aibă alt statut şi să
se evidenţieze în plan cu ajutorul unui semn special. În plan trebuie să fie explicat în
mod detaliat că semnul evidenţiază măsurile care nu sunt acoperite de resurse, şi că
obligaţia partenerilor sociali constă în utilizarea acestor părţi ale planului pentru crearea
proiectelor. Când se va efectua monitorizarea, în primul rând se va atrage atenţia la ce s-a
făcut pentru căutarea mijloacelor necesare. Aceasta poate fi propus doar în calitate de
măsură temporară, pentru o oarecare perioadă de trecere.
Abordare bazată pe drepturile omului
Abordarea bazată pe drepturile omului, uneori numită şi abordare orientată spre drepturile
omului69 sau orientată spre victimă70. Conform principiilor recomandate de ONU şi
prevederilor fundamentale privind drepturile omului şi TFU, asigurarea drepturilor omului
care este obiect al traficului trebuie să fie în fruntea tuturor eforturilor de prevenire şi luptă
împotriva TFU. Măsurile pentru lupta împotriva TFU nu trebuie să influenţeze negativ
drepturile omului şi demnitatea persoanelor care au fost obiecte ale traficului 71.
Cerinţele fundamentale şi recomandările standardelor internaţionale şi regionale cu privire
la realizarea acestui principiu, spre deosebire de cel precedent, se referă nu la ordinea de
realizare a planificării, dar exclusiv la conţinutul documentelor de politică şi implementarea
acestora în practică. Adică, această abordare necesită ca în politică să fie introduse măsuri
îndreptate spre apărarea drepturilor victimelor TFU, migranţilor şi intereselor supreme ale
copilului, dezvoltarea unei abordări mai sensibile orientată spre gen şi altele. Staturile,
odată cu stabilirea politicii sale în acest domeniu, trebuie să iasă din limitele urmăririi penale
şi să examineze fenomenul TFU din punct de vedere al drepturilor fundamentale şi libertăţile
omului luând în considerare asemenea concepte precum „demnitatea persoanei”, „echitatea
socială”, „armonizarea intereselor societăţii şi persoanei” şi altele. La elaborarea politicii în
domeniul combaterii traficului de fiinţe umane trebuie să ne gândim la faptul cum ea va
influenţa asupra victimelor TFU, deoarece oricare măsură, „ …chiar dacă este planificată cu
intenţii bune, poate conduce la o influenţă negativă neaşteptată asupra … grupului ţintă”.72
Aceste recomandări, care se referă la abordarea bazată pe drepturile omului sunt destul de
cunoscute în Moldova şi cum deja s-a mai menţionat, în ţara noastră a fost chiar aprobată o
Strategie specială a SNR, scopul căreia constă în apărarea drepturilor victimelor şi victimelor
potenţiale ale TFU. Această politică a Moldovei este considerată drept una de succes şi, după
părerea experţilor străini, poate chiar să fie analizată în calitate de model pentru alte ţări ale
regiunii.73
Indiferent de succesele obţinute sau problemele în realizarea în practică a drepturilor omului
– victimele TFU rămân a fi un subiect actual pentru Moldova, precum şi pentru multe alte
ţări. Nu întotdeauna politica oficială de stat influenţează pozitiv asupra drepturilor omului.
De aceea Regulamentul pentru elaborarea şi implementarea politicii naţionale în domeniul
combaterii traficului de fiinţe umane, publicat de ICMPD, recomandă fiecărui stat să
elaboreze un instrument special – document oficial pentru evaluarea influenţei
politicii desfăşurate asupra drepturilor omului în această ţară.74
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Însă pentru ca o asemenea evaluare să devină posibilă, sunt necesare eforturi şi la etapa
planificării. Se acceptă recomandarea ca odată cu elaborarea politicii abordarea care se
bazează pe drepturile omului să se realizeze cu ajutorul formulării problemelor din
punctul de vedere al drepturilor omului. Probleme se pot forma din diferite puncte de
vedere: interesele persoanelor, atinse de problema TFU, şi interesele de combatere a
acestui fenomen (ale organizaţiei sau a societăţii per ansamblu), care nu coincid
întotdeauna. După cum s-a menţionat, problema poate fi formulată din diferite puncte de
vedere: din punctul de vedere al insuficienţei organizării/gestionării (de exemplu,
neajunsurile legislaţiei, cunoştinţe insuficiente ale specialiştilor şi altele), din punctul de
vedere al organizaţiilor (nu sunt suficiente resurse), din punctul de vedere al intereselor
naţionale (influenţa negativă a corupţiei, violenţei în familii şi altele) şi altele. Însă
problemele trebuie să fie formulate, după posibilitate, prin prisma drepturilor omului care
este victimă a TFU, iar problemele asociate deja pot fi formulate din alte puncte de vedere.
Aceasta va permite să se stabilească corect scopurile politicii, să le direcţioneze spre
apărarea drepturilor omului, iar obiectivele politicii – spre dezvoltarea elementelor de
gestionare a sistemului de combatere a traficului de fiinţe umane. Astfel, aceasta va permite
să se asigure evaluarea politicii din punctul de vedere al drepturilor omului şi în final va
contribui la realizarea principiului/abordării bazate pe drepturile omului.
Participarea societăţii civile şi organizaţiilor interguvernamentale
Această abordare necesită ca reprezentanţii societăţii civile şi organizaţiilor
interguvernamentale să participe atât la elaborare, cât şi la aplicarea măsurilor de
combatere a traficului de fiinţe umane. Aceasta ar trebuie să contribuie la armonizarea
intereselor societăţii şi elaborarea unei politici echilibrate.
După cum s-a menţionat, reprezentanţii societăţii civile ai organizaţiilor nonguvernamentale participă direct la elaborarea Planului naţional, prezentând propunerile sale
pentru a fi incluse în plan. Începând cu anul 2001, aceste organizaţii participă în mod activ
la elaborarea Planului naţional în calitate de parteneri cu drepturi egale, introduc propriile
propuneri concrete privind structura acţiunilor planului. Deseori aceste propuneri sunt
sprijinite cu resursele financiare necesare şi de alt gen, în cadrul proiectelor acestor
organizaţii şi se finanţează de donatorii externi. Parteneriatul social continuă şi după
aprobarea politicii, adică la transpunerea Planului naţional în viaţă, când reprezentanţii
organizaţiilor de stat, non-guvernamentale şi interguvernamentale continuă lucrul comun.
Adică parteneriatul social poartă un caracter permanent în domeniul combaterii traficului de
fiinţe umane.
Experienţa avansată care s-a acumulat în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane
anticipează dezvoltarea actelor legislative şi normative în acest domeniu, ceea ce creează
unele probleme. Cum s-a menţionat în secţiunea 2.1. al prezentului raport, actele legislative
şi normative prevăd participarea societăţii civile în elaborarea politicii în special prin oferirea
consultărilor. Conform art. 11 al Legii privind transparenţa în procesul decizional75
„consultarea … se asigură … prin următoarele metode: discutarea publică, audierea publică,
chestionarea opiniei publice, referendum, solicitarea părerilor experţilor din domeniul
corespunzător, crearea grupurilor de lucru permanente sau speciale cu participarea
reprezentanţilor societăţii civile”. Însă din interpretarea acestei legi reiese că grupurile de
lucru cu participarea societăţii civile sunt create nu pentru elaborarea abordărilor, ideilor şi
conceptelor posibile ale viitorului document, ci pentru elaborarea unor recomandări în baza
unui proiect deja făcut. În practică aceasta duce la aceea că reprezentanţilor societăţii civile
le este greu să facă careva schimbări într-un document deja făcut, mai ales atunci când
aceasta necesită eforturi considerabile din partea proiectantului principal. În domeniul
combaterii traficului de fiinţe umane reprezentanţii societăţii civile sunt incluşi în
componenţa grupurilor de lucru încă de la începutul procesului de elaborare a proiectelor
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documentelor oficiale şi participă direct la elaborare, ceea ce le permite să joace un rol activ
în acest proces.
De asemenea, trebuie să menţionăm că deja de câţiva ani în cadrul Guvernului funcţionează
organul consultativ – Consiliul Naţional de Participare, în componenţa căruia intră
reprezentanţi a peste 30 de organizaţii non-guvernamentale, care funcţionează în mod activ
în diverse domenii. Guvernul a aprobat un Regulament special al Consiliului Naţional de
Participare şi a stabilit că acest organ a fost creat în scopul „…de a asigura participarea
societăţii civile şi sectorului privat în procesul elaborării, implementării, monitorizării,
evaluării şi reexaminării politicii de stat”76. Printre altele, un astfel de model de participare a
societăţii civile la elaborarea politicii nu este unul ideal. Problema constă în faptul că spre
examinarea acestui consiliu nimeresc proiectele tuturor documentelor examinate de Guvern,
ce ţin de diverse domenii ale vieţii sociale. Însă membrii acestui Consiliu naţional nu pot
deţine cunoştinţe în toate domeniile. Printre altele, părerea reprezentanţilor societăţii civile
trebuie să se ia în calcul doar în acel caz dacă aceştia sunt experţi în domeniul analizat, şi
nu sunt doar membri ai oricărei uniuni de cetăţeni sau organizaţii non-guvernamentale. Este
necesar de a dezvolta şi alte modele de participare a societăţii civile la elaborarea politicii.
Cel mai corect ar fi să se stabilească o regulă care obligă atragerea experţilor din societatea
civilă în grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor actelor normative şi legislative chiar
la etapa cea mai iniţială, decât proiectul finisat să fie înaintat spre coordonarea consiliului,
membrii căruia nu întotdeauna deţin cunoştinţele şi experienţa necesară.
La elaborarea Planului naţional pe anii 2012-2013 s-a ajuns la o situaţie paradoxală, când
proiectul acestui document, elaborat cu participarea directă a societăţii civile, a fost înaintat
apoi spre examinare de către Consiliului naţional. Pentru a exclude astfel de situaţii este
necesar de a învăţa cum se întocmesc procesele-verbale ale consultărilor, care sunt
prevăzute de art.12 al Legii privind transparenţa în procesul decizional, şi de a specifica
aceasta în memoriul explicativ la proiectul planului.
Pe lângă aceasta, la elaborarea Planului naţional pe anii 2012-2103 au apărut discuţii
aprinse cu privire la includerea în plan a măsurilor, pentru care societatea civilă este gata
să-şi asume responsabilitatea executării. Faptul că Planul naţional reprezintă un act
normativ al Guvernului, şi responsabilitatea pentru executarea acestuia se impune
Guvernului şi structurile subordonate, nu înseamnă că planul trebuie să includă doar măsuri
propuse de sectorul de stat. Problema TFU trebuie să se soluţioneze în parteneriat cu statul
şi societăţile civile. În acelaşi timp organizaţiile non-guvernamentale şi interguvernamentale
nu pot fi indicate în plan, în calitate de principalele persoane responsabile. Conform art. 96
al Constituţiei Republicii Moldova, rolul principal al Guvernului constă în realizarea unui
regulament comun în domeniul administrării publice. Respectiv, Guvernul, atunci când
aprobă Planul naţional, poate da indicaţii doar autorităţilor de administraţie publică.
Organizaţiile non-guvernamentale şi interguvernamentale pot fi indicate în plan
doar în calitate de parteneri, chiar dacă acestea sunt gata să-şi asume
responsabilitatea totală pentru executarea măsurilor propuse.
Există şi un alt punct de vedere, care constă în aceea că Planul naţional nu trebuie să fie un
document strict de stat. Acesta trebuie să se întocmească la propunerea nu doar a
structurilor de stat, dar şi a organizaţiilor non-guvernamentale şi interguvernamentale, care
au proiecte în acest domeniu, cel mai des finanţate de donatorii străini. Dacă organizaţia
suprastatală propune de sine stătător măsuri pentru a fi incluse în Planul naţional,
dispunând în acelaşi timp de resursele necesare, nu obiectează împotriva includerii în
calitate de principala persoană responsabilă pentru executarea acestor măsuri, atunci
această măsură poate fi inclusă în plan, şi această organizaţie suprastatală poate fi
menţionată în plan, în calitate de executor principal. Chestia este că o asemenea abordare a
fost utilizată şi anterior la elaborarea primului Plan naţional pentru anul 2001, precum şi a
următoarelor planuri până în anul 2012. Însă o asemenea abordare contrazice principiul
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responsabilităţii statului. Pe lângă aceasta, în acest caz Guvernul nu trebuie să aprobe un
asemenea plan de sine stătător, şi acest document poate servi doar drept anexă la
acordul dintre Guvern şi partenerii sociali. Probabil anume din acest caz, BIDDO în
rezultatul analizei juridice a Planului naţional pe anii 2010- 2011 a ajuns la concluzia că
„acest document nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, fiind doar o declaraţie de
intenţii…”.77 Însă Planul naţional nu trebuie să ofere bază pentru o evaluare atât de
contradictorie, deoarece el este un act normativ al Guvernului, fiind obligatoriu pentru
executare.
Pentru a exclude asemenea contradicţii şi pentru a consolida principiul sus-indicat al
responsabilităţii statului, în Planul naţional pe anii 2012-2013 în calitate de principalele
persoane responsabile au fost incluşi doar autorităţile administraţiei publice centrale în
domeniu. Dar cu toate acestea în practică au apărut unele probleme – structurile de stat nu
acceptau cu greu să-şi asume responsabilitatea pentru executarea unor măsuri propuse de
structurile suprastatale. Au fost necesare eforturi diplomatice considerabile din partea
Secretariatului permanent pentru a apropia poziţiile partenerilor. O parte din acţiuni
secretariatul le-a inclus în plan sub propria responsabilitate. În acelaşi timp în rezultatul
acestui lucru în următorii doi ani, organizaţiile de stat, non-guvernamentale şi
interguvernamentale responsabile pentru executarea anumitor măsuri ale planului, vor
contacta şi mai strâns la realizarea măsurilor Planului naţional, ceea ce va conduce la
dezvoltarea şi consolidarea ulterioară a parteneriatului. Pe lângă aceasta, probabil aceste
dificultăţi sunt temporare, deoarece Guvernul planifică să intensifice măsurile de susţinere a
proiectelor societăţii civile, utilizând mecanismul de achiziţionare a serviciilor de la
organizaţiile non-guvernamentale.
Aşadar, după cum a arătat analiza, practica elaborării Planului naţional a ieşit cu mult în
afara limitelor trasate de legislaţie. Însă aceasta nu contrazice Constituţiei RM, articolului 39
care stabileşte dreptul cetăţenilor la participarea directă la administrarea afacerilor publice,
ceea ce de fapt reprezintă esenţa democraţiei directe. Mai ales că această practică este
rezultatul politicii generală a Republicii Moldova a ultimilor ani, orientată spre dezvoltarea
proceselor democratice, consolidarea societăţii civile, crearea unui stat de drept. Această
practică corespunde în întregime spiritului şi normelor Hotărârii Parlamentului Republicii
Moldova nr. 267-XVI din 11 decembrie 2008 „cu privire la aprobarea Strategiei de
dezvoltare a societăţii civile pe anii 2009–2011”78, care prevede parteneriatul activ şi bazat
pe drepturi egale al societăţii civile cu autorităţile administraţiei publice în scopul soluţionării
eficiente a problemelor sociale, inclusiv pentru elaborarea unei politici corespunzătoare, de
păstrare a libertăţii şi independenţei organizaţiilor societăţii civile la definirea
scopurilor sale, luarea deciziilor şi desfăşurarea activităţii sale.
De aceea această practică necesită o conştientizare teoretică ulterioară şi sprijin juridic,
deoarece ea poate servi la elaborarea unui mecanism juridic comun pentru apărarea
drepturilor omului, care include colaborarea societăţii civile cu autorităţile de autoritate
publică. În prezent în alte domenii de colaborare funcţionează fragmentar, în special ca
dialog al autorităţilor puterii şi societăţilor civile la etapa aprobării politicii, dar nu la etapa
elaborării şi mai ales la implementarea acestei politicii.
Abordare multidisciplinară şi intersectorială
Conform Regulamentului pentru elaborarea şi implementarea politicii naţionale în domeniul
combaterii traficului de fiinţe umane, publicat de ICMPD, necesitatea implementării acestei
abordări este creată de complexitatea problemei TFU, care ţine de diverse alte probleme
sociale – crimele organizate, corupţia, violenţa în familii, încălcarea drepturilor migranţilor,
încălcarea drepturilor muncii şi altele. De aceea la elaborarea politicii în domeniul combaterii
traficului de fiinţe umane trebuie să se folosească cunoştinţele şi experienţa diverselor
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discipline, de elaborarea politicii trebuie să se ocupe specialiştii din diverse structuri,
acţiunile politice trebuie să fie foarte diverse şi să acopere diferite domenii ale vieţii sociale.
Pe lângă aceasta, realizarea măsurilor adoptate trebuie să aibă loc, de asemenea, în
colaborare şi prin schimbul regulat de informaţii între specialiştii din diferite structuri.
Deşi abordarea multidisciplinară şi intersectorială nu este menţionată în Legea cu privire la
prevenirea şi combaterea TFU, aceasta este suficient de cunoscută în Moldova şi se aplică în
practică. După cum s-a mai menţionat, în prezent specialiştii din diverse structuri
colaborează nu doar la etapa elaborării politicii, dar şi la realizarea acesteia. Pe lângă
aceasta, este foarte valoroasă experienţa de muncă a echipelor multidisciplinare din cadrul
SNR la nivelul raioanelor, care s-a dezvoltat cu suportul MMFPS, OIM, Misiunea în Moldova,
precum şi a Centrului internaţional „La Strada” şi altele.
Pentru consolidarea şi dezvoltarea ulterioară a acestei abordări se recomandă de a introduce
completări la Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, precum şi
de a elabora un regulament cu privire la echipa multidisciplinară, care poate fi utilizată atât
pentru elaborarea politicii, cât şi pentru realizarea acesteia.
Concluzii şi recomandări:
Principiile şi abordările fundamentale, care sunt recomandate de standardele internaţionale
şi regionale pentru a fi utilizate la organizarea elaborării politicii, întreţinerea măsurilor
propuse şi realizarea acestora sunt bine cunoscute în Moldova. Însă, ele diferă de principiile
stabile de Legea cu privire la prevenirea şi combaterea TFU. Pe lângă aceasta, aceste
principii şi abordări poartă în principiu un caracter declarativ, şi nu există documente oficiale
care să explice cum aceste principii şi abordări trebuie să se transpună în realitate, şi prin
intermediul căror măsuri.
Pentru dezvoltarea ulterioară a acestor principii şi abordări se recomandă următoarele:
1) creşterea treptată a resurselor alocate de stat (din bugetul de stat şi cel local) pentru
sprijinul măsurilor Planului naţional;
2) consolidarea legăturii procesului elaborării Planului naţional cu procesul planificării
bugetare pe termen mediu la nivelul autorităţilor publice centrale din domeniu care
au atribuţii în domeniul combaterii TFU;
3) dezvoltarea aptitudinilor structurilor de stat la elaborarea proiectelor, inclusiv
calculelor economice, precum la atragerea finanţării externe;
4) măsurile Planului naţional, considerate necesare, dar care nu sunt acoperite, trebuie
să aibă alt statut, decât măsurile care au acoperire financiară, şi să se evidenţieze în
plan cu ajutorul unei menţiuni speciale;
5) să formuleze probleme în Planul naţional din punctul de vedere al drepturilor omului
(dar nu a inadvertenţelor în organizarea combaterii traficului de fiinţe umane);
6) să elaboreze o metodologie pentru evaluarea influenţei politicii desfăşurate asupra
drepturilor omului;
7) să învestească cu drepturi reprezentanţii societăţii civile de a participa direct la
elaborarea proiectelor Planului naţional şi altor documente politice, însă nu doar la
consultările publice;
8) să întocmească în procese-verbale speciale participarea reprezentanţilor societăţii
civile la elaborarea Planului naţional cu scopul de a exclude dublarea eforturilor la
etapa consultărilor publice prevăzute de legislaţie, pentru coordonarea proiectului cu
societatea civilă;
9) să completeze Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi să
elaboreze un regulament cu privire la echipa multidisciplinară.
III. Monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul de combatere a traficului de
fiinţe umane
Pentru perioada începând cu 2001 până în 2010 politica Moldovei în domeniul combaterii
traficului de fiinţe umane a fost supusă evaluării externe de mai multe ori. În ultimii ani
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diverse structuri internaţionale atrag atenţia tot mai mult la problemele monitorizării şi
evaluării politicii în acele ţări care au ratificat convenţiile internaţionale în acest domeniu.
În acelaşi timp în Moldova s-a acumulat o experienţă proprie foarte mică în organizarea
monitorizării interne de implementare a documentelor de politică în domeniul combaterii
traficului de fiinţe umane şi utilizarea rapoartelor cu privire la monitorizare. Indiferent de
faptul că în perioada anilor 2001 -2011, Guvernul a aprobat 4 Planuri naţionale,
monitorizării interne a fost supus doar ultimul dintre acestea - cel elaborat pe anii 20102011. Lucrurile cu monitorizarea implementării Strategiei SNR, aprobate şa finele anului
2008 stau puţin mai bine – au fost deja publicate 3 rapoarte privind monitorizarea
implementării acesteia pe anii 2009, 2010 şi 2011.
Este necesar de a analiza baza normativă existentă şi experienţa acumulată în domeniul
monitorizării şi evaluării în acest domeniu şi de a elabora propuneri pentru creşterea
eficienţei monitorizării interne, precum şi a coordonării acesteia cu monitorizarea externă.
3.1. Baza legislativă şi normativă pentru monitorizarea politicilor
Trebuie de menţionat că primul document de politică, adoptat în Moldova în domeniul
combaterii traficului de fiinţe umane, nu prevedea elaborarea unui raport centralizat pe ţară
privind monitorizarea politicii desfăşurate. Aşadar, Hotărârea Guvernului nr.1219 din
09.11.2001, care a aprobat primul Plan naţional, doar obliga toate autorităţile de
administraţie publică centrală din domeniu care au fost împuternicite să implementeze acest
plan, să prezinte rapoartele sale direct Guvernului de două ori pe an: la 1 ianuarie şi la 1
iulie.
În anul 2005 Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (articolul 8,
p. 4 b) deja a stabilit că Comitetul naţional trebuie să controleze realizarea Planului naţional
şi să prezinte Guvernului informaţii generale cu privire la procesul de executare. Această
normă a Legii poate fi examinată drept temei pentru monitorizarea Planului naţional,
deoarece conceptul de „control” are acelaşi înţeles ca şi „monitorizarea” - supravegherea,
verificarea activităţii79. În acelaşi timp această Lege nu a stabilit modul şi periodicitatea
monitorizării. Însă, conform p. (8) pag. 8 al Legii cu privire la prevenirea şi combaterea TFU
Comitetul naţional trebuie să prezinte Guvernului rapoarte cu privire la activitatea sa, nu
mai rar de o dată pe an, până la 1 februarie. Însă rapoartele privind şedinţele Comitetului
naţional, care nu sunt publicate imediat după şedinţă, şi o dată pe an, nu prezintă interes
special pentru Guvern, specialişti şi societate. De aceea în practică această normă a Legii se
interpretează ca periodicitatea întocmirii raportului cu privire la monitorizarea Planului
naţional. Dar, la drept vorbind, este necesar de a introduce modificări în Legea privind
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane pentru a stabili clar necesitatea
monitorizării Planului naţional, periodicitatea acestuia şi termenii de întocmire a
raportului centralizat cu privire la monitorizare.
La organizarea monitorizării Planului naţional trebuie, de asemenea, să se ia în considerare
Regulile (p.p. 34-39), aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 33 din
11.01.2007. Conform acestor Reguli monitorizarea include colectarea şi prelucrarea datelor,
şi această activitate trebuie să poarte un caracter permanent şi să se efectueze pe durata
întregii perioade de implementare a politicii publice, adică în acest caz – termenului de
valabilitate a Planului naţional. În sarcina monitorizării intră depistarea greşelilor sau
efectelor neprevăzute ale politicii, precum şi propunerea unor posibile amendamente în
documentul de politică. În rezultatul monitorizării trebuie să se întocmească un raport, în
care trebuie să se conţină rezultatele implementării politicii în perioada de gestiune
(informaţia cu privire la îndeplinirea unor obiective şi acţiuni specifice. Respectarea
termenilor stabilite pentru implementare, costul cheltuielilor suportate, realizările indicilor
stabiliţi, motivele neîndeplinirii sau îndeplinirii parţiale a măsurilor planificate şi altele).
Structura raportului cu privire la monitorizare se stabileşte de structura documentului de
politică. Conform p.39 Regulilor „în procesul monitorizării trebuie să se aplice mecanismul
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controlului cantitativ (statistic) şi calitativ (cu analizarea consecinţelor) de executarea a
documentelor de politică…”.
Trebuie de menţionat că Regulile nu conţin identificarea conceptului de „monitorizare a
politicii” şi nu prevede necesitatea desfăşurării „evaluării politicii”. Printre altele, conceptul
de „monitorizare” în literatura ştiinţifică de rigoare, este clar delimitat de conceptul
„evaluare”, aceste proceduri au obiective şi elemente diferite80. În acelaşi timp, Regulile
atribuie sarcinile monitorizării unele obiective care de obicei se referă la evaluare, de
exemplu – „depistarea efectelor neprevăzute ale politicii”, „controlul/analiza calitativă a
consecinţelor”. Astfel, Regulile, de fapt, obligă includerea în monitorizare a unor elemente
de evaluare. O astfel de combinaţie a monitorizării cu elementele evaluării pentru controlul
realizării Planului naţional este foarte posibilă. Delimitarea acestor procese este mai
importantă din punct de vedere ştiinţific, decât din cel practic, şi este necesar în special,
pentru formularea corectă a scopurilor şi obiectivelor acestora. Pe lângă aceasta, deoarece
evaluarea este un proces mult mai costisitor, decât monitorizarea, atunci în lipsa mijloacelor
ar fi mai corect să se efectueze monitorizarea cu elementele evaluării, decât să se renunţe
total la desfăşurarea evaluării.
Din păcate, Regulile nu conţin cerinţe care obligă de a lua în considerare rezultatele
monitorizării la elaborarea următorului document de politică, în acest caz – Planul naţional,
pentru următoare perioadă planificată. Însă aceasta este foarte important, deoarece
întocmirea raportului cu privire la monitorizare nu poate fi un scop în sine, aceasta trebuie
să contribuie la îmbunătăţirea politicii, corectarea greşelilor, comise în perioada precedentă
de elaborare a politicii.
Actele normative în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane conţin doar câteva
menţionări despre monitorizare. Astfel, Hotărârea Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008
„Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea
traficului de fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului naţional şi Planului naţional de
acţiuni pentru combaterea traficului de fiinţe umane” (p.5) a stabilit că monitorizarea
măsurilor, prevăzute de Planul naţional, o efectuează Comitetul naţional. Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 900 din 02.12.2011. „cu privire la introducerea
modificărilor şi completărilor la Hotărârea Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008”, care a
pus baza activităţii Secretariatului permanent, impune Secretariatului permanent
responsabilitatea pentru efectuarea monitorizării pentru realizarea politicii în domeniul
combaterii traficului de fiinţe umane. Însă actele normative indicate nu conţin norme care
reglementează modul de efectuare a monitorizării.
Concluzii şi recomandări:
Actele legislative şi normative ale Republicii Moldova nu reglementează în mod
corespunzător problemele de monitorizare şi evaluare a implementării politicii şi nu conţin
indicaţii specifice cu privire la modul de desfăşurare a monitorizării şi evaluării politicii în
domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, precum şi la legătura acestui proces cu
procesul elaborării acestei politici.
Se recomandă introducerea modificărilor la Legea privind prevenirea şi combaterea traficului
de fiinţe umane cu scopul de a stabili clar necesitatea monitorizarea Planului naţional,
periodicitatea acestuia şi termenii de întocmire a raportului centralizat cu privire la
monitorizare.
Pe lângă aceasta, este necesar de a elabora indicaţii detaliate cu privire la modul de
colectare, generalizare şi utilizare a datelor monitorizării.
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3.2. Experienţa de monitorizare a Planului naţional
În ciuda faptului că Regulile, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 33
din 11.01.2007, impun monitorizarea politicii în cursul întregii perioade de desfăşurare a
politicii, în practică, cum a fost deja menţionat, rapoartele privind monitorizarea Planului
Naţional au fost elaborate doar în anii 2010 şi 2011. Raportul pentru anul 2011 a fost
elaborat de către personalul Secretariatului Permanent al Comitetului Naţional şi este
publicat pe site-ul Guvernului Republicii Moldova, în calitate de anexa nr. 1 la Raportul
Naţional în domeniul prevenirii şi combaterii TFU pentru anul 2011.81 În raportul naţional, de
asemenea, a fost inclus raportul privind evaluarea activităţii comisiilor teritoriale de
combatere a TFU pentru anul 2011 (anexa nr. 2 la acest raport). Trebuie de menţionat că
raportul privind monitorizarea Planului Naţional pentru anul 2011 este dedicat problemelor
de control al realizării nu doar a Planului Naţional aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 835 din 13.09.2010, dar şi a Planului specific adiţional la acest Plan
naţional şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 21.12.2010
Experienţa de întocmire a raportului privind monitorizarea pentru anul 2011 a confirmat în
întregime afirmările diferitelor publicaţii în domeniul problematicii cu privire la faptul că
monitorizarea şi evaluarea politicii în mare măsură depind de calitatea documentului
politic82. Acest raport conţine în general informaţii cu privire la faptul de îndeplinire sau
neîndeplinire a măsurilor sau tipurilor de activitate care au fost incluse în Planul Naţional, şi
include, de asemenea, unele caracteristici cantitative ale măsurilor îndeplinite. Nu a fost
posibilă includerea în raportul privind monitorizarea a unor elemente de evaluare, deoarece
structura şi conţinutul Planului Naţional pentru anii 2010-2011 nu permit evaluarea
calitativă a implementării politicii, eficienţei acesteia, în primul rând pentru că planul nu
include problemele existente la momentul adoptării sale. În plus, în cadrul monitorizării
Planului Naţional pentru anii 2010 - 2011 au fost identificate erori în legăturile logice dintre
scopurile, obiectivele şi măsurile planului. Acest lucru a devenit un obstacol pentru analiza
logică a modului în care îndeplinirea măsurilor planului au contribuit la realizarea
obiectivelor politicii.
Neajunsurile identificate în cadrul monitorizării Planului Naţional pentru anii 2010-2011
includ şi faptul că ultimul nu conţine numerotarea măsurilor/activităţilor planificate. Acest
fapt complică întocmirea raportului privind monitorizarea şi majorează volumul acestuia,
deoarece este imposibil de făcut referinţă la tipul de activitate corespunzător, ci este
necesar de a cita extrasul din conţinutul planului în întregime. Pentru unele tipuri de
activitate a fost responsabilizat pentru îndeplinire Comitetul Naţional de combatere a TFU, şi
nu a fost clar cine a fost responsabil pentru îndeplinirea acestor puncte ale planului.
Pentru eliminarea neajunsurilor identificate în cadrul monitorizării Planului Naţional pentru
anii 2010-2011 şi crearea premiselor pentru monitorizarea şi evaluarea ulterioară calitativă
a Planului Naţional pentru anii 2012 - 2013 au fost efectuate unele modificări. Însă nu toate
intenţiile fost realizate din cauza lipsei de timp, întrucât, în acest scop era necesară
modificarea legislaţiei. În plus, lipsa metodologiei de monitorizare şi evaluare a Planului
Naţional la etapa elaborării unui nou plan 2012-2013 poartă riscul că în cadrul monitorizării
acestui plan, de asemenea, vor apărea dificultăţi.
Concluzii şi recomandări:
Moldova a acumulat o experienţă potrivită de monitorizare a Planului Naţional - pentru anii
2010-2011. Această experienţă a permis identificarea unui şir de neajunsuri ale structurii şi
conţinutului planului şi, de asemenea, a confirmat faptul că monitorizarea şi evaluarea
politicii în domeniul combaterii TFU în mare măsură depinde de calitatea planului. Întrucât
Planul Naţional 2010-2011 nu conţine nici o informaţie cu privire la situaţia şi problemele
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existente la momentul adoptării acestuia, atunci şi rapoartele privind monitorizarea acestui
plan sunt concentrate în general asupra caracteristicilor cantitative de îndeplinire a planului.
Între timp, în conformitate cu baza normativă actuală ce reglementează chestiunile de
monitorizare a politicii, obiectivele unui astfel de raport cuprind nu doar reflectarea
îndeplinirii măsurilor ale Planului Naţional, ci demonstrarea felului în care îndeplinirea
planului a influenţat asupra soluţionării problemelor identificate.
Pentru a evalua implementarea politicii, eficienţa acesteia, este necesară elaborarea
calitativă a documentului politic. Chestiunile privind monitorizarea şi evaluarea Planului
Naţional trebuie să fie gândite la etapa elaborării acestui plan. Este recomandată în primul
rând elaborarea metodologiei de monitorizare a Planului Naţional (înainte de adoptarea
Planului Naţional pentru următoarea perioadă de planificare), gândirea cerinţelor şi
adaptarea structurii şi conţinutului viitorului plan, cu scopul de a crea condiţiile necesare
pentru monitorizare şi evaluare.
3.3. Monitorizarea implementării Strategiei SNR
Monitorizarea implementării Strategiei SNR şi Planului de acţiuni pentru implementarea
acesteia este încredinţat MMPSF83. Acest minister este obligat anual până la data de 30
martie să prezinte Guvernului raportul privind implementarea Strategiei. Începând cu anul
2009, acest minister a publicat trei rapoarte privind monitorizarea, care poate fi găsite pe
site-ul acestuia84. Monitorizarea SNR se efectuează conform metodologiei, elaborate cu
sprijinul Misiunii OIM din Moldova şi Centrului Internaţional „La Strada”. În cadrul elaborării
metodologiei au fost luate în consideraţie standardele internaţionale, recomandările practice
şi ştiinţifice în acest domeniu. În ciuda faptului că conţinutul Strategiei SNR, de asemenea,
nu îndeplineşte în întregime cerinţele monitorizării şi evaluării, unele dificultăţi separate au
fost totuşi înfruntate prin utilizarea unor metode ştiinţifice, în special - Logical Framework
Analysis 85. A fost elaborată matricea logică a indicatorilor de monitorizare, care a asigurat
legătura logică a măsurilor planului cu scopurile şi obiectivele Strategiei SNR. Au fost
elaborate formulare pentru colectarea datelor de monitorizare şi structura aproximativă a
raportului centralizator de monitorizare. Deşi metodologia de monitorizare nu a fost adusă
până la nivelul actului normativ şi nu a fost adoptată oficial, ea a fost cu succes pilotată în
practică. Această experienţă poate fi utilizată şi pentru elaborarea metodologiei de
monitorizare a Planului Naţional.
După cum s-a menţionat, a fost declarată iraţională elaborarea unui plan de acţiuni separat
pentru implementarea Strategiei SNR pentru anii 2012-2013, şi acesta a fost unificat cu
Planul Naţional pentru aceeaşi perioadă de planificare. Este necesară modificarea Hotărârii
Parlamentului Republicii Moldova nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 şi secţiunii X a
Strategiei SNR, în scopul de a corecta termenul de întocmire a rapoartelor privind
monitorizarea Planului Naţional şi Strategiei SNR, precum şi în scopul responsabilizării
Cancelariei de Stat pentru monitorizare.
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Concluzii şi recomandări:
Experienţa de monitorizare a politicii în domeniul combaterii TFU, acumulat de către MMPSF
în cadrul monitorizării Strategiei SNR poate fi utilizată pentru elaborarea metodologiei de
monitorizare a Planului Naţional. Datorită faptului că Planul de acţiuni separat pentru
implementarea Strategiei SNR pentru anii 2012-2013 a fost unificat cu Planul Naţional
pentru aceeaşi perioadă de planificare, este recomandată modificarea Hotărârii
Parlamentului Republicii Moldova nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 şi secţiunii X a
Strategiei SNR.
3.4. Managementul politicii
Analiza teoriei şi practicii de monitorizare a politicii arată, că acest proces este strâns legat
de planificarea, evaluarea şi revizuirea politicii/elaborarea unui nou document politic.
Deocamdată, în ţara noastră nu este stabilit un concept clar care ar unifica procesele
de planificare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicii, şi care ar permite
elaborarea unei metodologii unice pentru aceste procese. Acest lucru influenţează
eficienţa politicii desfăşurate.
Procesele de planificare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicii sunt legate în
mod inerent şi formează împreună un ciclu unic de management al politicii. La etapa iniţială
se elaborează politica, apoi începe etapa de implementare, care trebuie să fie controlată.
Monitorizarea reprezintă controlul implementării politicii, ca a unei activităţi a organelor
puterii de stat, organizaţiilor obşteşti şi altor grupuri sociale, orientate spre atingerea unui
anumit obiectiv/soluţionarea unei anumite probleme sociale. Organizarea monitorizării şi
eficienţa acestuia depinde de calitatea planificării politicii. Este imposibilă elaborarea unui
raport bun cu privire la monitorizarea unui Plan Naţional necalitativ. În plus, chestiunile de
organizare a monitorizării trebuie să fie gândite la etapa elaborării planului.
Evaluarea politicii are drept scop identificarea rezultatelor politicii - măsurii în care sunt
atinse obiectivele în soluţionarea problemei sociale, în cazul dat - problemei TFU.
Rezultatele monitorizării (raportul) sunt de obicei utilizate şi servesc drept bază pentru
evaluarea politicii. În plus, elementele de evaluare pot fi incluse în procesul de monitorizare.
Rezultatele monitorizării şi evaluării, după caz, sunt utilizate pentru revizuirea politicii şi
trebuie să fie utilizate în mod obligatoriu la trecerea la o nouă etapă de planificare a politicii
- elaborarea Planului Naţional ulterior.
Întrucât procesele de planificare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicii sunt legate în
mod inerent, atunci şi metodologia, de asemenea, nu trebuie să fie elaborată în mod
separat pentru fiecare proces; aceasta trebuie să ia în consideraţie rolul şi obiectivele
acestora, ca a unor etape ale unui proces unic de management al politicii. Experienţa arată
că, dacă metodologia de planificare a politicii este elaborată în mod separat de metodologia
de monitorizare şi evaluare, există un risc mare, că la etapa de planificare nu vor fi
efectuate lucrările de creare a condiţiilor necesare pentru monitorizare şi evaluare (analiza
problemelor ş.a.). Conţinutul documentului politic nu va satisface necesităţile monitorizării şi
evaluării, şi după aprobarea acestuia, deja va fi imposibilă efectuarea calitativă a
monitorizării şi evaluării politicii desfăşurate. Formatul şi conţinutul documentului politic
adoptat de Guvern pur şi simplu nu vor permite aceasta. Acest lucru va avea un impact
inevitabil asupra eficienţei politicii desfăşurate.
Metodologia managementului politicii trebuie să sublinieze legătura planificării,
monitorizării şi evaluării, ca a unor părţi ale unui proces ciclic unic de
management al politicii, şi trebuie să cuprindă şi să descrie metodele ştiinţifice în
domeniul de planificare strategică a proiectelor cunoscute specialiştilor - Problem tree
construction, Objectives Hierarchy, Logical Framework Analysis, SWOT, SMART Outcomes
ş.a.
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În plus, managementului politicii trebuie să reflecte relaţia şi influenţa politicii
naţionale asupra politicii a regionale/raionale (micronivel), precum şi relaţia
dintre politica naţională şi politica internaţională (macronivel) şi evaluarea
externă a gradului de conformitate a acesteia cu cerinţele convenţiilor internaţionale. Acest
lucru va favoriza armonizarea politicii de stat la niveluri diferite. Metodologia trebuie să ţină
seama de faptul, că managementul trebuie să devină multifuncţional: pentru scopuri interne
- să servească dezvoltării politicii de stat şi politicii regionale, precum şi pentru scopuri
externe - îmbunătăţirii reputaţiei Moldovei la nivelul internaţional şi reprezentării
performanţelor ţării în domeniul combaterii TFU în cadrul monitorizării externe (GRETA, TIP,
OSCE ş.a.).
Concluzii şi recomandări:
Procesele de planificare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicii sunt legate în
mod inerent şi reprezintă etapele unui proces de management al politicii mai comun.
Deocamdată, în Moldova nu există nici un document care ar conceptualiza aceste noţiuni, ar
crea o terminologie comună în acest domeniu, ar determina scopurile, obiectivele şi
interrelaţia acestor procese. Este recomandată elaborarea metodologiei de monitorizare a
Planului Naţional, nu în calitate de un document separat, ci ca o parte a unei metodologii
comune a managementului politicii de stat în domeniul combaterii TFU, care va cuprinde
întregul ciclu de management al politicii, de la elaborare până la totalizarea implementării
acesteia. Această metodologie trebuie să ia în consideraţie relaţia dintre monitorizarea
politicii naţionale şi celei raionale, precum şi cerinţele monitorizării externe (GRETA, TIP,
OSCE ş.a.).
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI GENERALE
Concluziile cercetărilor

Recomandări

1. Legea privind prevenirea şi combaterea TFU a
însărcinat Comitetul Naţional cu un şir de funcţii legate de
managementul şi coordonarea politicii de stat, care nu pot
fi puse în sarcina organului consultativ al Guvernului, ce
lucrează doar periodic. În plus, acest lucru contrazice
Legii privind Guvernul, conform căruia aceste funcţii
trebuie să fie efectuate de către Guvern. Aceste norme
ale Legii provoacă confuzii şi dublarea funcţiilor.
Hotărârea Parlamentului nr. 257-XVI din 05 decembrie
2008 a încredinţat funcţia managementului politicii de stat
în cadrul Strategiei SNR (2009-2016) Ministerului muncii,
protecţiei sociale şi familiei (MMPSF). Acest lucru
corespunde normelor Legii privind Guvernul, însă
contrazice Legii privind prevenirea şi combaterea TFU.

Este necesară eliminarea contradicţiilor din actele
legislative, coordonarea metodelor şi procedurilor de
formare ale politicii în cadrul Planului Naţional şi
Strategiei SNR.

2. Comitetul Naţional actual, în componenţa sa actuală,
nu poate fi declarat un organ consultativ veritabil al
Guvernului, întrucât acesta este alcătuit în general din
miniştri şi este prezidat de viceprim-ministru. Toate
aceste persoane sunt membri ai Guvernului.

Comitetul Naţional, în calitatea sa de organ
consultativ al Guvernului, trebuie să aibă o
componenţă diferită - în componenţa acestuia trebuie
să intre nu membrii Guvernului, ci experţii în
problema TFU, inclusiv din rândul reprezentanţilor
societăţii civile şi organizaţiilor interguvernamentale.
Toţi membrii ai Comitetului Naţional (reprezentanţii
organizaţiilor neguvernamentale şi
interguvernamentale de stat) trebuie să aibă drepturi
egale în cadrul acestui organ consultativ.

3. Statutul Secretariatului Permanent nu este definit nici
de legislaţie, nici de Regulamentul cu privire la Comitetul
Naţional, şi, acest lucru este dificil de făcut, deoarece
secretariatul - nu reprezintă o organizaţie, ci funcţii cu
caracter organizatorico-executiv, legate de funcţiile
Comitetului Naţional, care nu este o structură
permanentă.

Este recomandată revizuirea funcţiilor Comitetului
Naţional şi aducerea acestora în conformitate cu
Legea privind Guvernul. Secretariatul Permanent nu
trebuie să fie evidenţiat ca o structură specială, ci ca
funcţii cu caracter organizatorico-executiv, legate de
activitatea Comitetului Naţional, care trebuie să fie
puse în sarcina Cancelariei de Stat şi unuia sau mai
multor ministere, cu prevederea numirii statului de
personal necesar.

4. Legea privind prevenirea şi combaterea TFU nu conţine
indicaţii clare privind ordinea de elaborare a Planului
Naţional; nu este clar, care organ este obligat să iniţieze
şi să asigure elaborarea acestui document, cine trebuie să
participe la acest proces, din care etape acesta este
alcătuit şi în care termen trebuie să fie întocmit. Între
timp, în practică, în mod natural s-a format o ordine
eficientă şi s-a acumulat o experienţă valoroasă de
elaborare a Planului Naţional. Această ordine formată
diferă de ordinea comună de elaborare a actelor
normative ale Guvernului, stabilită de Legea privind actele
normative ale Guvernului şi altor autorităţi centrale şi
locale, precum şi de ordinea comună de elaborare a
documentelor politice, stabilită de Hotărârea Guvernului
nr. 33 din 11.01.2007.

Pentru consolidarea experienţei pozitive, este
recomandată responsabilizarea Cancelariei de Stat
pentru iniţierea şi elaborarea Planului Naţional, cu
efectuarea modificărilor corespunzătoare în actele
legislative şi normative, care reglementează
activitatea acestui organ. În acelaşi timp, este
necesar de a menţine practica formată de creare a
grupului de lucru interinstituţional multidisciplinar cu
participarea reprezentanţilor societăţii civile pentru
elaborarea planului. Este recomandă consolidarea
acestui grup prin atragerea experţilor din rândul
reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice. Pentru
remuneraţia experţilor trebuie să fie alocate fonduri
bugetare sau speciale. Termenul individual de
întocmire a Planului Naţional trebuie să fie stabilit
luând în consideraţie practica formată - cel puţin 3
luni, după totalizarea obligatorie a întocmirii planului
anterior.

5. Moldova nu are experienţă proprie în determinarea
orientărilor prioritare ale politicii în domeniul combaterii
TFU. Între timp, pentru politica europeană este tipică
alegerea priorităţilor, care se schimbă cu timpul, în funcţie
de situaţie.

Structura Planului Naţional - părţile (secţiunile)
acestuia nu trebuie să fie permanente, ci trebuie să
corespundă orientărilor politicii aleşi în domeniul
combaterii TFU, întrucât structurarea planului implică
concentrarea eforturilor statului pentru

57

îndeplinirea acestuia în direcţie prestabilită. În acelaşi
timp, este recomandată menţinerea celor trei
orientări de bază, stabilite de Legea privind
prevenirea şi combaterea TFU (prevenire, asistenţă şi
urmărire (penală), luând în consideraţie faptul că, în
aceste orientări se efectuează evaluarea externă a
activităţii Moldovei în domeniul dat. Legea privind
prevenirea şi combaterea TFU urmează să fie
completată, cu scopul de a oferi Guvernului
împuternicirile de a determina orientările prioritare
ale politicii în acest domeniu.
6. În Moldova, nu există nici un document politic de nivel
strategic, care ar cuprinde întregul domeniu de combatere
a TFU. Acest lucru nu contrazice standardelor naţionale,
însă intra în contradicţie cu recomandările internaţionale
în acest domeniu, precum şi constituie impedimente
serioase pentru monitorizarea şi evaluarea politicii
naţionale.

Este necesară modificarea actelor legislative şi celor
normative, cu definirea noţiunii de plan strategic,
cerinţelor pentru acesta, şi cu prelungirea valabilităţii
Planului Naţional de până la 4 ani şi cu stabilirea
posibilităţii de revizuire/corectare a acestuia în
decursul termenului de valabilitate.

7. Până în anul 2012, Planurile Naţionale nu cuprindeau
analiza problemelor legate de starea fenomenului TFU,
tendinţele în evoluţia acestuia, de starea sistemului de
combatere a TFU, de evaluarea rezultatelor politicii
desfăşurate în perioada de planificare precedentă.
Ordinea formată nu contrazice actelor normative ale
Moldovei, ce stabilesc cerinţele faţă de documentele
politice, însă împiedică dezvoltarea monitorizării şi
evaluării politicii, eficientizării ulterioare a politicii
desfăşurate.

Este recomandat, înainte de a începe elaborarea unui
nou plan, de a examina rapoartele existente şi
recomandările experţilor naţionali şi internaţionali şi
de a crea o listă/enumerare comună a problemelor
existente. Această listă trebuie să fie pusă în discuţie
colegială cu participarea societăţii civile şi
organizaţiilor interguvernamentale cu scopul de
analiză, concretizare, sistematizare a problemelor în
orientările politice şi de stabilire a priorităţilor pentru
viitorul plan, precum şi în scopul de eliminare a
posibilelor erori ale cercetătorilor şi altor experţi. În
acest scop, pot fi folosite diverse mecanisme
consultative, în special în cadrul grupului de lucru
interinstituţional responsabil pentru elaborarea
proiectului al Planului Naţional.
Planul Naţional trebuie să conţină în mod obligatoriu
referinţele la fiecare sursă de informaţii cu privire la
probleme. Acest lucru va ajuta în viitor la menţinerea
monitorizării implementării recomandărilor experţilor
naţionali şi străini în această problemă.

8. Planul Naţional nu include informaţii cu privire la starea
sau gradul de soluţionare a problemelor existente.
Această informaţie este importantă atât pentru formarea
politicii eficiente, cât şi pentru evaluarea influenţei
acesteia la sfârşitul perioadei noi de planificare.

Partea strategică a Planului Naţional trebuie să
includă informaţii privind linia de referinţă (baseline)
- privind starea sau gradul de soluţionare a fiecărei
probleme descrise la momentul elaborării planului.

9. Rapoartele existente privind studierea fenomenului TFU
în Moldova şi problemele în organizarea combaterii
acestui fenomen, sunt, în general, întocmite de experţii
externi sau de experţii organizaţiilor neguvernamentale.
Încetarea ajutorului extern poate duce la deficitul de
informaţii necesare pentru formarea politicii.

Guvernul trebuie să aloce fonduri pentru studierea
fenomenului TFU şi problemelor în organizarea
combaterii acestui fenomen. Planul Naţional de
trebuie să includă măsuri de sprijinire a acestor
cercetări în Moldova.

10. Experienţa în elaborarea Planului Naţional pentru anii
2012-2013 şi chestionarea experţilor în cadrul acestei
cercetări a arătat că elaboratorii suportă dificultăţi mari în
formularea problemelor, scopurilor, obiectivelor şi
măsurilor planului într-o legătură logică strictă.

Este necesar de a organiza training-uri pentru
participanţii din grupul de lucru responsabil pentru
elaborarea Planului Naţional. În plus, este necesară
elaborarea unei metodologii pentru elaborarea şi
monitorizarea documentelor politice. Este preferabilă
utilizarea literaturii în domeniul monitorizării şi
evaluării, în special cea elaborată pentru proiectele
organizaţiilor interguvernamentale, recomandările
căreia sunt completamente aplicabile nu numai
politicii acestor organizaţii, dar şi pentru politica
statelor.
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11. Standardele internaţionale şi regionale
recomandă pentru organizarea politicii, utilizarea
principiile şi metodele, aşa cum ar fi:
responsabilitatea statului, stabilitatea politicii,
participarea societăţii civile, metoda bazată pe
drepturile omului, metoda multidisciplinară şi
intersectorială. Aceste principii şi metode sunt bine
cunoscute în Moldova, însă acestea diferă de
principiile stabilite de Legea privind prevenirea şi
combaterea TFU. În plus, aceste principii şi metode
poartă în general un caracter declarativ, şi nu există
nici un document oficial care ar explica cum anume
- prin intermediul căror măsuri aceste principii şi
metode pot fi realizate.

Pentru dezvoltarea ulterioară a acestor principii şi
metode, sunt recomandate următoarele:
а) pentru dezvoltarea responsabilităţii statului şi
stabilităţii politicii sunt necesare:
o majorarea treptată a fondurilor alocate de
către stat (din bugetele de stat şi locale)
pentru sprijinirea măsurilor Planului Naţional;
o consolidarea legăturii dintre procesul de
elaborare a Planului Naţional şi procesul de
planificare bugetară pe termen mediu la
nivelul administraţiei publice centrale
specializate, cu împuterniciri în domeniul
combaterii TFU;
o dezvoltarea abilităţilor structurilor de stat în
domeniul elaborării proiectelor, inclusiv
calculelor economice, precum şi în domeniul
atragerii finanţării externe;
o măsurile Planului Naţional, declarate
necesare, dar neacoperit cu resurse, trebuie
să aibă un statut diferit faţă de măsurile cu
acoperire financiară, şi să fie evidenţiate în
plan prin utilizarea unei mărci speciale;
b) pentru dezvoltarea metodei bazate pe drepturile
omului, sunt necesare:
o formularea în cadrul Planului Naţional a
problemei din punctul de vedere al
drepturilor omului (şi nu al neajunsurilor în
organizarea combaterii TFU);
o dezvoltarea unei metodologii pentru
evaluarea influenţei politicii desfăşurate
asupra drepturilor omului;
c) pentru dezvoltarea participării societăţii civile, sunt
necesare:
o împuternicirea reprezentanţilor societăţii
civile cu dreptul de participare directă la
elaborarea proiectelor Planului Naţional şi a
altor documente politice, ci nu numai în
consultările publice;
o legalizarea, prin întocmirea proceselorverbale speciale, a participării
reprezentanţilor societăţii civile în elaborarea
Planului Naţional, în scopul de a evita
dublarea eforturilor în etapă, prevăzute de
legislaţia consultărilor publice pentru
coordonarea proiectului cu societatea civilă;
d) pentru dezvoltarea metodei multidisciplinare şi
intersectoriale, sunt necesare:
o completarea Legii privind prevenirea şi
combaterea TFU;
o elaborarea regulamentului cu privire la echipa
multidisciplinară.

12. Actele legislative şi normative ale Republicii Moldova
nu reglementează în modul corespunzător chestiunile de
monitorizare şi evaluare a implementării politicii şi nu
conţin indicaţii specifice cu privire la procedura de
efectuare a monitorizării şi evaluării politicii în domeniul
combaterii TFU, precum şi cu privire la relaţia acestui
proces cu procesul de elaborare al acestei politici.

Este recomandată modificarea Legii privind
prevenirea şi combaterea TFU în scopul de a stabili în
mod clar necesitatea monitorizării Planului Naţional,
periodicitatea şi termenul de întocmire al raportului
centralizator privind monitorizarea. În plus, este
necesară elaborarea indicaţiilor detaliate
(metodologiei) cu privire la ordinea de colectare,
generalizare şi utilizare a datelor privind
monitorizarea. În cadrul elaborării metodologiei de
monitorizare a Planului Naţional, poate fi utilizată
experienţa de monitorizare a politicii Strategiei SNR
acumulată de către MMPSF.
Această metodologie trebuie să fie elaborată înainte

o

59

de începutul elaborării Planului Naţional pentru
următoarea perioadă de planificare.
13. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei
SNR pentru anii 2012-2013 a fost unificat cu Planul
Naţional pentru aceeaşi perioadă de planificare, însă
termenul de întocmire a rapoartelor privind monitorizarea
nu a fost stabilit.

Este recomandată modificarea necesară a Hotărârii
Parlamentului Republicii Moldova nr. 257-XVI din 5
decembrie 2008 şi secţiunii X a Strategiei SNR, în
scopul de a stabili termenul de întocmire a
rapoartelor privind monitorizarea.

14. În Moldova, nu există nici un document oficial care ar
conceptualiza noţiunile de planificare, monitorizare,
evaluare şi revizuire a politicii, ar crea o terminologie
comună în acest domeniu, ar determina scopurile,
obiectivele şi interrelaţia acestor procese.

Este recomandată elaborarea metodologiei de
monitorizare a Planului Naţional, nu în calitate de un
document separat, ci ca o parte a unei metodologii
comune a managementului politicii de stat în
domeniul combaterii TFU, care va cuprinde întregul
ciclu de management al politicii, de la elaborare până
la totalizarea implementării acesteia. Această
metodologie trebuie să ia în consideraţie relaţia
dintre monitorizarea politicii naţionale şi celei
raionale, precum şi cerinţele monitorizării externe
(GRETA, TIP, OSCE ş.a.)

60

SUSRSELE DE INFORMAŢII CITATE
1. Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1994, nr. 1) .
2. Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr.241 –XVI din 20
octombrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, pag.
812)
3. Legea Republicii Moldova nr. 15-XV din 17 februarie 2005 „Cu privire la ratificarea
Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale
organizate”. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, pag.122).
4. Legea Republicii Moldova nr. 17-XV din 17 februarie 2005 „Cu privire la ratificarea
Protocolului de privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în
special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate”. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2005 г., nr. 36-38, pag.126).
5. Legea Republicii Moldova nr.67-XVI din 30 martie 2006 „Cu privire la ratificarea
Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane”.
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, pag.277).
6. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985–XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, pag. 1012).
7. Legea Republicii Moldova „Cu privire la Guvern” nr. 64-XII din 31 mai 1990 (Ştirile
MSSR, 1990, nr.8, pag. 191, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.
131-133, pag. 1018)
8. Legea privind actele legislative nr.780–XV din 27 decembrie 2001 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2002, nr. 36-38, pag. 210).
9. Legea Republicii Moldova „Cu privire la actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale” nr. 317-XV din 18 mai 2003
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr..208-210, pag. 783).
10. Legea cu privire la transparenţa procesului decizional nr.239-XVI din 13 noiembrie
2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.215-217, pag. 798).
11. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.257-XVI din 5 decembrie 2008 „Cu
privire la aprobarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi
asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU şi Planul de acţiuni pentru
realizarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU pe anii 2009-2011 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr. 27-29, pag. 66).
12. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.267-XVI din 11 decembrie 2008 „Cu
privire la aprobarea Strategiei dezvoltării societăţii civile în anii 2009–2011”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 1-2, p. I, pag. 11),
13. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1219 din 09.11.2001 „Cu privire la
aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea TFU şi a
Planului naţional de acţiuni pentru combaterea TFU” (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2001, nr. 136-138, pag. 1274).
14. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.775 din 01.08.2005 „Cu privire la
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului
nr.1219 din 9 noiembrie 2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.
107-109, pag.865).
15. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1362 din 29.11.2006 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de
asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2006, nr. 186-188, pag.1457).
16. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 234 din 29.02.2008 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 47-48, pag.298).
17. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 948 din 07.08.2008 „Cu privire la
Regulamentul privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale TFU,
traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008, nr. 152-153, pag.949).
18. Regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici, aprobate

61

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 33 din 11.01.2007 „Cu privire la
regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici” (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 6-9, pag. 44).
19. Hotărârea Guvernului nr. 903 din 25.08.2005 „Cu privire la modificările ce se
operează în Hotărârea Guvernului nr. 1219 din 9 noiembrie 2001” (Monitorul Oficial,
2005, nr. 119-122, pag. 987).
20. Hotărârea Guvernului nr. 472 din 26.03.2008 „Cu privire la aprobarea componenţei
nominale a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi
a Regulamentului Comitetului naţional şi Planului naţional de acţiuni pentru
combaterea traficului de fiinţe umane pe anii 2008-2009” (Monitorul Oficial, 2008,
nr. 69-71, pag. 453).
21. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.795 din 03.12.2009 „Cu privire la
aprobarea completărilor şi modificărilor care se operează în Hotărârea Guvernului
nr.472 din 26 martie 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 180,
pag.879).
22. Hotărârea Guvernului N 835 din 13.09.2010 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor care se operează în Hotărârea Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008”
(Monitorul Oficial, 2010, nr. 179-181, pag. 926).
23. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 900 din 02.12.2011 „Cu privire la
introducerea modificărilor în Hotărârea Guvernului nr.472 din 26 martie 2008”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 г., nr. 216-221, pag. 985).
24. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1170 din 21 decembrie 2010 „Cu privire
la aprobarea Planului specific adiţional la Planul naţional de prevenire şi combatere a
traficului de fiinţe umane pe anii 2010-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2010, nr.259-263, pag. 1315).
25. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.472 din 26.03.2008 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi
efectivului-limită ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2009, nr. 162, pag.724).
26. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 655 din 08.09.2011 „Cu privire la
aprobarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (anii 2011-2020)”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 152-155, pag. 726).
27. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.691 din 17.11.2009 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al
acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 166-168, pag.769).
28. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 11 din 19.01.2010 „Cu privire la crearea
Consiliului Naţional de Participare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.
8-10, pag. 42).
29. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.70 din 06.02.2012 „Cu privire la crearea
Comisiei pentru implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor
omului pe anii 2011-2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 30-33,
pag.92).
30. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.726 din 13.06.2003 „Cu privire
introducerea unor modificări în Hotărârea Guvernului RM nr.409 din 09.04.1998”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, pag.773).
31. CoE Convention on Action against Trafficking in Human Beings and its Explanatory
Report, 2005, CETS No. 197.
32. The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council. The
European Economic and Social Committee and the committee of the Region.
Brussels, 2012.
33. Consiliul Economic şi Social al ONU, Principiile recomandate şi linii directoare cu
privire la drepturile omului şi traficului de fiinţe umane, 2002.
34. Proposal for a European Strategy and Priority Actions on combating and preventing
THB and protecting the rights of trafficked and exploited persons. Opinion No 7/2010
of the Group of Experts on Trafficking in Human Beings of the European Commission.
35. EU plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing
trafficking in human beings (2005/C 311/01).

62

36. Trafficking in Persons Report, June 2012, USA Department of State.
37. Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action
against Trafficking in Human Beings by the Republic of Moldova.First evaluation
round, Strasbourg, 2012.
38. Recommendations for the Republic of Moldova, prepared on the basis of the Draft
report of the Working Group on the Universal Periodic Review - Republic of Moldova,
14 October 2011 (A/HCR/WG.6/12/L.16).
39. JOINT STAFF WORKING PAPER. First progress report of the implementation by the
Republic of Moldova of the Action. Plan on Visa Liberalisation, Brussels, 2011.
40. Raport naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane în
Republica Moldova pentru anul 2011.
41. Planul de acţiuni ОБСЕ pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane.
PC.DEC/557, 2003.
42. TFU: identificarea victimelor potenţiale şi victimelor probabile. Abordarea poliţiei,
care foloseşte conceptul de colaborare cu populaţia la locul de trai. OSCE, Viena,
2011
43. Report by OSCE Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human
Beings, following her visit to Moldova 31 October- 3 November 2011.
44. Revizuirea legislaţiei în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane în Republica
Moldova, OCCE/ODHR, Varşovia, 2011.
45. Guidelines for the development and Implementation of a Comprehensive National
Anti-Trafficking Response. International Centre for Migration Policy Development
(ICMPD), Vienna, 2006.
46. Monitoring and Evaluation Handbook for National Action Plans against Trafficking in
Human beings, ICMPD Vienna, 2010.
47. Handbook on performance indicators for counter-trafficking projects, IOM Geneva,
IOM Washington.
48. Human Trafficking in the Baltic see Region: State and Civil Society Cooperation on
Victims’ Assistant and Protection, UNODC, 2010.
49. National Action Plan to Prevent and Combat Trafficking in Human Beings in Ireland
2009-2012, Department of Justice, Equality and Law Reform.
50. Traficul de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate în Republica Moldova.
Probleme şi soluţii”, Centrul internaţional „La Strada”, Moldova, 2011.
51. TFU în Moldova. Comentarii, tendinţe, recomandări.” V.Rusu, T.Fomina, Centrul
internaţional „La Strada”, Moldova, 2011.
52. Studiul fenomenului trafic de copii în Republica Moldova, В Rusu, T.Fomina, Centrul
internaţional „La Strada”, Moldova, 2010.
53. „Conferinţa internaţională”: „Cele mai bune practici de implementare a
mecanismelor/sistemelor naţionale de referire pentru protecţia şi acordarea
ajutorului victimelor traficului de fiinţe umane, 28-30 iunie 2011, Chişinău, Republica
Молдова”, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiune în Moldova,
2012.
54. Raport cu privire la Conferinţa internaţională „Mecanismele de referinţă a victimelor
TFU la nivel naţional pentru protecţie şi asistenţă (MRV) – teorie şi practică” 21-22
octombrie 2008, Chişinău, Moldova. T. Fomina şi V.Rusu, „La Strada”, Moldova,
2008.
55. DEXI – dicţionar explicativ ilustrat al limbii romăne, 2007.

63

Anexa 1.
Lista membrilor grupului de lucru,
creată pentru colaborarea cu Secretariatul permanent din reprezentanţii autorităţilor
administraţiei publice centrale din domeniu, investite cu atribuţii în domeniul combaterii
traficului de fiinţe umane, societăţilor civile şi organizaţiilor interguvernamentale
nr.d/o
1.

Prenumele, Numele
Valentina Lungu

Funcţia
Şef – Adjunct Direcţiei

2.

Igori Ciloci

Şef – Adjunct

3.

Radu Cucoş

Direcţia Generală Afaceri
Consulare

4.

Dumitru Racoviţă

Inspector, Secţia Antitrafic

5.

Tatiana Niculcea

Consultant Superior

Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene
Ministerul Afacerilor
Interne, CCTP
Ministerul Educaţiei

6.

Valentina Moţpan

Şef de Secţie

Ministerul Finanţelor

7.

Daniela Morari

Ministerul Justiţiei

8.

Angela Caitaz

9-

Galina Morari

Consultant, Direcţia avizare a
actelor normative
Consultant Superior, Direcţia
politici de asigurare a egalităţii
de gen şi prevenirea violenţei
Consultant Principal

10.

Alexei Secrieru

Vice Director

11.

Eduard Bulat

Şeful Secţii Combaterea TFU

12.

Irina Arap

Asistent Program

13.

Eugenia Benigni

Coordonator programelor
anti-trafic şi gender

14.

Dorina Ardeleanu

Coordonator transnaţional

15.

Rodica Coreţchi

Coordonator Program

16.

Sofia Şuleanschi

Director

17.

Antoaneta Popescu

Coordinator

18.

Tatiana Fomina

Manager Departamentului
Analitic

64

Organizaţia
Agenţia Naţională de
Ocupare a Forţei de Muncă
Inspecţia Mincii

Ministerul Muncii,Protecţiei
Sociale şi Familiei
Ministerul Sănătăţii
Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi a Corupţiei
Procuratura Generală
Organizaţie Internaţională
pentru Migraţie, Misiunea
în Moldova
Organizaţia pentru
Securitate şi Cooperare în
Europa
Fundaţia elveţiană „Terre
des Hommes”,
Reprezentanţa în Moldova
Centrul Naţional de
Prevenire a Abuzului faţă
de Copii
Winrock International
„Medicins du Monde”
Reprezentanţa în Moldova
Centrul Internaţional „La
Strada”

