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Anexa 1 

 

Procesul de elaborare şi promovare a Planului Naţional de prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane pentru anii 2014-2016 a fost coordonat de către SP, cu implicarea 

nemijlocită a instituţiilor publice şi partenerilor de implementare a politicilor antitrafic. 

Astfel, în Planul naţional 2014-2016 au fost incluse 120 activităţi, după cum urmează:  

 

Diagrama 1 
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Totodată, referindu-ne la structura propriu-zisă a Planului naţional 2014-2016, acesta 

conţine următoarele compartimente: 

Capitolul I. MĂSURI GENERALE  

1. Coordonarea activităţilor antitrafic - 4 activităţi; 

2. Cadrul legal şi de reglementare - 6 activităţi; 

3. Consolidarea capacităţii - 11 activităţi; 

4. Managementul informaţional şi cercetările - 10 activităţi; 

5. Analiza, monitorizarea şi evaluarea - 5 activităţi; 

6. Mobilizarea resurselor şi bugetului - 2 activităţi. 

Capitolul II. PREVENIRE  

1. Sensibilizarea şi educaţia publicului larg - 19 activităţi; 

2. Reducerea vulnerabilităţii - 17 activităţi; 

3. Controlul administrativ - 5 activităţi. 

Capitolul III. ASISTENŢA ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ A VICTIMELOR ŞI 

MARTORILOR 

1. Identificarea victimelor TFU - 7 activităţi  

2. Repatrierea  - 2 activităţi 

3. Reabilitarea şi reintegrarea - 6 activităţi 

Capitolul IV. INVESTIGAREA ŞI URMĂRIREA ÎN JUSTIŢIE 

1. Investigarea - 6 activităţi  

2. Urmărirea penală şi condamnarea traficanţilor - 4 activităţi 

3. Reabilitarea legală şi compensarea victimelor TFU - 1 activitate  

4. Protecţia şi tratamentul victimelor-martori - 7 activităţi  

Capitolul V. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 
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1. Intensificarea colaborării internaţionale - 4 activităţi   

2. Cooperarea poliţienească şi judiciară internaţională - 4 activităţi. 

Autorităţile publice responsabile de implementarea activităţilor incluse în Planul naţional 

2014-2016 sunt prezentate în diagrama ce urmează: 

Diagrama 2 
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 Menţionăm că un suport semnificativ în elaborarea şi implementarea Planului naţional 

2014-2016, inclusiv suport financiar şi logistic, îl acordă partenerii naţionali şi internaţionali, în 

special cei specificaţi în diagrama ce urmează: 

 

Diagrama 3 
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PROGRESUL IMPLEMENTĂRII  

Planului Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 

 pentru anii 2014-2016 (pe parcursul anului 2014) 

 

I. MĂSURI GENERALE 

 

1.1. COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR ANTITRAFIC 

 

Activitatea 1.1.1. Ghidarea metodologică a comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de 

fiinţe umane în planificarea şi monitorizarea politicilor (În curs de realizare) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Metodologie de planificare şi monitorizare a implementării politicilor de 

prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane la nivel teritorial elaborată şi testată 

 

În perioada de raportare, în vederea ghidării metodologice a Comisiilor teritoriale au fost 

organizate 3 vizite de lucru: 

- 6 iunie  - Secretariatul permanent, alături de un reprezentant al CAP au participat la şedinţa 

Comisiei teritoriale Cimişlia, unde s-a discutat despre prevederile HG nr.228 din 28.03.2014. 

Astfel au fost pus în discuţie rolul preşedintelui Comisiei teritoriale în procesul de constituire a 

EMT raionale şi comunitare. 

- 27 octombrie - a avut loc şedinţa de lucru cu reprezentanţii SP şi membrii CT CTFU din 

UTA Găgăuzia. Unul din subiectele abordate a ţinut de coordonarea politicilor publice antitrafic 

la nivel local. În acest sens, s-a discutat despre priorităţile de viitor în vederea dezvoltării 

instrumentelor de implementarea eficientă a politici naţionale antitrafic şi a parteneriatului cu 

Secretariatul permanent. Un alt subiect de discuţie a vizat prevederile HG nr.228 din 28.03.2004 

cu privire la Regulamentul de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul 

Sistemului Naţional de Referire. 

- 12 noiembrie – SP a participat la şedinţa Comisiei municipale Chişinău, în cadrul căreia SP 

a prezentat metodologia de creare a EMT în baza HG nr.228 din 28.03.2014, ţinînd cont de 

specificul infrastructurii instituţionale a municipiului. 

 

Activitatea 1.1.2. Realizarea vizitelor de lucru cu organizarea şedinţelor publice a comisiilor 

teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de vizite realizate 

 

Remarcăm că şedinţele publice ale Comisiilor teritoriale au fost însoţite de ghidarea 

metodologică a acestora. În acest sens, în cadrul fiecărei şedinţe, membrilor Comisiilor teritoriale 

li s-au adus la cunoştinţă despre cadrul legislativ în vigoare, punîndu-se accent în special pe noile 

prevederi ale Regulamentului de funcţionare a Echipelor multidisciplinare teritoriale aprobate 

prin HG nr.282 din 28.03.2014. 

Pe parcursul anului 2014 au avut loc 4 vizite de lucru în vederea consolidării capacităţii 

Comisiilor teritoriale: 

- 5 aprilie – Secretariatul permanent a participat la şedinţa Comisiei municipale antitrafic, 

unde a fost pusă în discuţie necesitatea identificării unui mecanism de sancţionare a părinţilor 

care-şi lasă copiii fără îngrijire, identificarea unei platforme de sustenabile a proiectului „Insula 
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Speranţei” (instituţie care acordă plasament, instruire şi suport în iniţierea unei afaceri), 

diferenţele între rolul Comisiei teritoriale şi a EMT. 

- 23 septembrie - reprezentanţii SP şi ai CAP din mun. Chişinău, au participat la şedinţa de 

lucru cu primarii din UTA Găgăuzia, condusă de către Guvernatorul regiunii, dl Mihail 

Formuzal. În cadrul evenimentului, reprezentanţii autorităţilor publice locale au fost informaţi 

despre cadrul instituţional şi legislativ, în special despre prevederile HG nr.228 din 28 martie 

2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale 

din cadrul SNR, dar şi despre HG nr.448 din 26.06.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional 

de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2014 - 2016. Scopul de bază al vizitei realizate a 

fost de a facilita cooperarea specialiştilor cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe 

umane, a protecţiei victimelor acestui trafic, prin crearea EMT în fiecare sat sau comună din 

UTAG. 

- Totodată, în contextul organizării „Săptămînii de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, 

la data de 9 octombrie, a avut loc şedinţa de lucru cu secretarii Comisiilor teritoriale şi 

coordonatorii EMT raionale. În cadrul evenimentului au fost abordate mai multe subiecte de 

interes profesional precum importanţa implementării prevederilor HG nr.228 din 28.03.2014, 

conform căruia preşedinţii Comisiilor teritoriale sunt responsabili de crearea acestora. În cadrul 

şedinţei au fost abordate subiecte precum desfăşurarea Campaniei naţionale antitrafic, 

prezentarea rezultatelor a celor 6 luni de activitate a Serviciului de asistenţă pentru copii 

„Telefonul copilului” 116111. De asemenea, în cadrul şedinţei a fost discutat subiectul privind 

prevenirea sindromului de „Ardere profesională”. Urmare a acestei şedinţe operative au fost 

distribuite materiale informative necesare în startul Campaniei naţionale „Săptămîna de luptă 

împotriva TFU”. 

- 19 noiembrie - în contextul vizitei de monitorizarea a Institutului pentru Democraţie din 

mun. Comrat de către reprezentantului UNODC Viena, SP a facilitat şi a participat la întrevederi 

cu reprezentanţii APL şi a organelor de drept (Comisariat de poliţie a UTA Găgăuzia şi 

procuratura), preşedintele Comisiei teritoriale UTA Găgăuzia, utilizînd această platformă pentru 

a consolida parteneriatele cu societatea civilă în domeniul prevenirii şi combaterii TFU, 

asigurării asistenţei şi protecţiei victimelor acestei infracţiuni. 

 

Activitatea 1.1.3. Elaborarea Instrucţiunii de planificare şi monitorizare a activităţii comisiilor 

teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014 

- Indicatori: Instrucţiune elaborată şi testată în procesul de raportare 

 

În cadrul proiectului “Lupta împotriva TFU – Etapa 1 (THB/IF/1)” implementat în 

Republica Moldova, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina şi Turcia, cu suportul ICMPD, au fost 

elaborate 3 concepte care au avut ca scop dezvoltarea instrumentelor de planificare, monitorizare 

şi evaluare a politicilor naţionale antitrafic la nivel central şi local.    

Unul din aceste documente denumit „Conceptul cu privire la procedura de monitorizare  şi 

evaluare a răspunsului instituţiilor antitrafic”, conţine o serie de recomandări destinate 

procesului de planificare şi monitorizare a politicilor antitrafic la nivel local. Scopul acestui 

document constă în dezvoltarea unei abordări conceptuale generale şi generarea ideilor privind 

ajustarea procedurii actuale de monitorizare şi evaluare a politicii naţionale în domeniul 

antitrafic, la nivel naţional şi local. Una din aceste recomandări se referă la elaborarea a trei 

tipuri de chestionare: unul pentru nivelul naţional, unul pentru nivelul local şi unul pentru 

partenerii de implementare a politicilor naţionale antitrafic. 

 În contextul elaborării acestui proiect de concept au fost luate în calcul 5 aspecte: 

1. cadrul legal (inclusiv definiţiile noţiunilor ”monitorizare” şi ”evaluare”),  
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2. cadrul instituţional,  

3. resursele umane,  

4. resursele financiare  

5. informarea / sensibilizarea.  

Menţionăm că pe parcursul anului 2014, SP a elaborat un formular–tip, ce reprezintă o 

Instrucţiune de planificare şi monitorizare a activităţii comisiilor teritoriale bazată pe paradigma 4P: 

Prevenire, Protecţie, Parteneriat şi Persecutare. 

 Astfel, în vederea colectării informaţiei şi elaborării Notei informative cu privire la 

activităţile întreprinse de către APL în domeniul prevenirii şi combaterii TFU în anul 2014, 

formularul a fost expediat spre completare Comisiilor teritoriale prin demersul nr. 2405-03 din 

06.01.2015. 

 

1.2. CADRUL LEGAL ŞI DE REGLEMENTARE 

 

Activitatea 1.2.2. Examinarea şi promovarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea 

traficului de fiinţe umane (REALIZATĂ PARŢIAL) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Justiţiei, Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul Internaţional „La Strada” 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014 

- Indicatori: Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr.241-

XVI din 20 octombrie 2005  promovat şi aprobat 

 

În perioada de raportare, cu suportul financiar al OIM, a fost elaborat un prim proiect de 

Lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.241-XVI din 20 octombrie 2005, de către 

un expert al CI „La Strada”. 

Urmare a consultărilor publice cu referire la modificarea şi completarea Legii menţionate, 

au fost identificate şi alte necesităţi de îmbunătăţire a cadrului legislativ în domeniu. Prin 

urmare, a fost elaborat proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege cu 

privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, precum şi Raportul divergenţilor. 

Aceste documente au fost discutate în cadrul a 2 şedinţe, în 26 şi 27 noiembrie 2014, la care au 

participat membrii grupurilor tematice de lucru, constituite din reprezentanţi ai autorităţilor 

publice şi partenerii de implementare din domeniului vizat. În contextul proiectului hotărîrii de 

Guvern, s-au înaintat şi propuneri de modificare la Codul Penal (art.165 alin. (1), lit. a) şi la art. 

206, alin. (1) din Codul Penal a fost completat cu două litere noi, litera ”g” şi ”i” cu următorul 

cuprins “g) în scopul adopţiei ilegale” şi ”i) mamă-surogat ori în scop de reproducere”). Ţinînd 

cont de faptul că actuala versiune a Legii nr.140 din 14.06.1013 privind protecţia specială a 

copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, nu conţine noţiunea de trafic de 

copii, s-a propus completarea Legii date cu litera j) ”copiii victime ai traficului de fiinţe umane.”. 

De asemenea, în procesul de elaborare a proiectului hotărîrii de Guvern, Inspectoratul de 

Stat al muncii a propus completarea art.19 din Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de 

stat asupra activităţii de întreprinzător, reieşind din dificultăţile pe care le întîmpină inspectorii în 

exercitarea atribuţiilor sale. 

În primul semestru 2015, urmare a investirii noului Guvern, proiectul hotărîrii de Guvern 

va fi avizat, contrasemnat şi propus spre aprobare. 

 

Activitatea 1.2.3. Revizuirea actelor normative în vederea scutirii de plată a victimelor traficului 

de fiinţe umane pentru obţinerea buletinelor de identitate (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

- Parteneri: - 
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- Termen de realizare: Semestrul II, 2014 

- Indicatori: Proiectul hotărîrii Guvernului aprobat 

 

În vederea acordării protecţiei şi asistenţei victimelor TFU, prin HG nr.210 din 24.03.14 

„Cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate”, în lista beneficiarilor de 

înlesniri la eliberarea buletinului de identitate şi a buletinului de identitate provizoriu pentru 

cetăţenii Republicii Moldova, au fost incluse şi victimele traficului de fiinţe umane.  

În vederea implementării eficiente a noilor prevederi prin informarea victimelor TFU 

despre drepturile acestora, în temeiul pct.6 şi pct.9 din Regulamentul de activitate a echipelor 

multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire, aprobat prin HG nr.228 

din 28.03.2014, a fost stabilită lista nominală a persoanelor din cadrul secţiilor (birourilor) de 

evidenţă şi documentare a populaţiei, desemnate în calitate de membri ai echipelor 

multidisciplinare teritoriale raionale, pe lîngă APL de nivelul doi, care urmează a fi constituite pe 

teritoriul raioanelor, municipiilor Chişinău şi Bălţi şi UTA Găgăuzia. 

 

Activitatea 1.2.5. Modificarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi 

adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a 

copiilor neînsoţiţi (REALIZATĂ PARŢIAL) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

- Parteneri: EUBAM, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie  

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Proiectul hotărîrii Guvernului aprobat 

 

MMPSF a elaborat proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea 

Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de 

fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi, aprobat prin HG nr.948 

din 07.08.2008, care actualmente este propus societăţii civile pentru consultaţie. 

 

1.3. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII 
 

Activitatea 1.3.1. Instruirea personalului Poliţiei de Frontieră în domeniul identificării 

victimelor traficului de fiinţe umane (Realizată) 

 
- Instituţia responsabilă: MAI (Departamentul Poliţiei de Frontieră) 

- Parteneri: EUBAM, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie  

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de instruiri desfăşurate şi numărul de specialişti instruiţi 

 

Seminare 

La 02-04 aprilie 2014 în oraşul Iaşi ,România a avut loc un seminar dedicat pregătirii 

specialiştilor din RO, UA, RM cu tematica  „Proiectul de cooperare transfrontalieră pentru 

prevenirea traficului de fiinţe umane” la care a participat un angajat al DPF. 

La 24-26 aprilie 2014 în oraşul Iaşi, România a avut loc un seminar de instruire a 

angajaţilor DPF organizat de Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, r-l Ungheni şi 

Direcţia asistenţă comunitară  din Iaşi ,România cu tematica „Seminar de instruire în cadrul 

proiectului Cooperarea transfrontalieră în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane la care a 

participat un angajat al DPF. 
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Training-uri 

La 23.04.2014 în cadrul Direcţie regionale „Vest” al DPF de către misiunea „EUBAM” a 

fost organizat un training specializat pentru echipele mobile a DPF privind „Combaterea  traficul 

de fiinţe umane” la care au participat 20 de angajaţi ai DPF. 

În perioada 12-13, 17-18, 19, 24, 26 şi 27 iunie 2014, CI „La Strada” în parteneriat cu 

CCTP a organizat 6 training-uri cu tematica „Identificarea cazurilor de trafic de fiinţe umane şi 

măsuri speciale de investigaţie”, care au fost desfăşurate în incinta Sectorului Poliţiei de 

Frontieră Aeroportul Internaţional „Chişinău”, Direcţia Regională „Nord” şi „Est”. În total la 

aceste 6 training-uri au participat 138 de angajaţi. 

La 29-30 iulie 2014 şi 03 iulie 2014 – 01 august 2014 în incinta hotelului „Codru” a fost 

organizat un training de către ICMPD cu tematica „Combaterea traficului de persoane” la care au 

participat în total 18 angajaţi ai DPF. 

 

Cursuri de instruire 

Pe parcursul anului 2014 colaboratorii Departamentul Poliţiei de Frontieră au participat la 

cursuri de perfecţionare, organizate la 20-24.01.2014 de către Academia “Ştefan cel Mare” a 

MAI din mun.Chişinăucu tematica „Traficul de fiinţe umane” la care au participat  9 angajaţi ai 

DPF. 

De către  misiunea „EUBAM” la 15.10.2014, în or. Cahul, a fost organizat un curs de 

instruire cu tematica „Cursul în domeniul combaterii migraţiei ilegale şi traficului de fiinţe 

umane” la care au participat în total 5 angajaţi ai DPF. 

La 10-14 februarie 2014, în or. Ankara, Turcia a fost organizat un curs de instruire de către 

„NATO” cu tematica „Curs privind combaterea traficului de fiinţe umane”  la care au participat 

2 angajaţi ai DPF. 

 

Întrevederi de lucru 

De către misiunea „ EUBAM”, la 26-28februarie 2014, a fost organizată o întrevedere de 

lucru în or. Odessa, Ucraina cu tematica „Sinteza situaţiei privind migraţia ilegală şi traficul de 

persoane la frontiera Moldo – Ucraineană pe parcursul anului 2013”, la care au participat 2 

angajaţi ai DPF. 

În total la activităţile întreprinse au fost antrenaţi 196 angajaţi ai DPF. 

 

Gradul de realizare a acestor instruiri în domeniul dat de activitate se poate califica ca fiind 

la nivel înalt. Astfel, angajaţii poliţiei de frontieră au avut o prezenţă foarte bună la activităţile în 

cauză, fapt ce adus la buna asimilare a informaţiei şi practicilor furnizate, care ulterior au fost 

implementate şi aplicate în practică de către angajaţii DPF. 

 

Activitatea 1.3.2. Instruirea personalului organelor de drept inclusiv în domeniul creării şi 

funcţionării echipelor comune de investigaţii (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Procuratura Generală,  MAEIE 

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Ministerul Afacerilor Interne 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul instruirilor organizate şi numărul de beneficiari 

 

Procurorii au participat la lucrările seminarului „Cooperarea transfrontalieră în prevenirea 

traficului de fiinţe umane”, care a avut loc în municipiul Iaşi, în perioada 02 – 04.02.2014 

organizat de Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Ungheni în parteneriat cu Direcţia de 

Asistenţă Comunitară Iaşi şi Asociaţia Filantropică Trup şi Suflet, Iaşi, România, Consiliul 

Raional Herţa, Ucraina, în cadrul proiectului „Cooperarea transfrontalieră în prevenirea traficului 

de fiinţe umane”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-

Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. 
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La 13.03.2014 procurorii au participat în calitate de formatori la seminarul organizat de INJ 

cu suportul financiar al Misiunii OIM în Moldova în cadrul căruia au avut mai multe prezentări 

pe aspecte legate de prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. La seminar au participat 

judecători, procurori şi ofiţeri de urmărire penală. 

În perioada 10-15.03.2014 procurorii au participat la o vizită de lucru în Serbia care a fost 

organizată de către Misiunea OSCE în Moldova. În cadrul vizitei membrii delegaţiei au avut 

întîlniri cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, ai Procuraturii Generale, Agenţiei 

specializate în combaterea crimei organizate. În cadrul acestor întîlniri au fost abordate cazuri 

comune, care se investighează în paralel de către organele de drept din Serbia şi cele din 

Republica Moldova. De asemenea membrii delegaţiei au vizitat centrul de plasament pentru 

victimele traficului de fiinţe umane şi s-au familiarizat cu activitatea desfăşurată de către ONG-

urile specializate în prevenirea cazurilor de trafic de fiinţe umane. 

În perioada 07 – 08.04.2014 reprezentanţii Procuraturii Generale au participat în calitate de 

formatori la seminarul organizat de INJ în parteneriat cu Misiunea OIM în Republica Moldova 

cu tema ”Investigarea şi judecarea crimelor de trafic de persoane în condiţiile noilor tendinţe ale 

fenomenului şi ale modificărilor din legislaţie” la care au participat judecători şi procurori. 

În perioada  26-27 mai, 02-03 iunie, 24-26 septembrie, 06-07 octombrie, 22-24 octombrie, 

10-11 noiembrie 2014, procurori, judecători şi psihologi au participat la cursul de instruire 

organizat de către Institutul Naţional al Justiţiei în colaborare cu CI „La Strada” cu tema 

„Audierea copiilor victime-martori ai exploatării /abuzurilor sexuale”. 

În perioada 04-05.11.2014 procurorii şi judecătorii au participat la seminarul de instruire 

organizat de INJ cu suportul Programului USAID de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept 

(USAID ROLISP) care a avut ca temă “Investigarea şi calificarea juridică a infracţiunilor de 

trafic de fiinţe umane. Tehnici de audiere a victimelor traficului de fiinţe umane.” 

Cu suportul Programului USAID de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (USAID 

ROLISP), Institutul Naţional al Justiţiei a organizat o cascadă de 3 seminare desfăşurate pentru 

judecători, procurori şi ofiţeri de urmărire penală la 13.11.2014, 20.11.2014 şi 27.11.2014 care a 

avut ca tematică traficul de fiinţe umane în scop de muncă forţată. 

În perioada anului 2014, în cadrul mai multor sesiuni, procurorii au participat la cursul de 

formare a formatorilor în domeniul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţei 

CEDO, care s-a derulat în cadrul Proiectului Consiliului Europei „Suport pentru implementarea 

coerentă la nivel naţional a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova”. 

 

Activitatea 1.3.3. Desfăşurarea instruirii  personalului poliţiei privind urmărirea penală a spălării 

banilor şi utilizarea unor tehnici de investigaţii financiare în dosarele de trafic de fiinţe umane 

(În curs de realizare) 

 

- Instituţia responsabilă: MAI (Departamentul Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General 

al Poliţiei), Centrul Naţional Anticorupţie 

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie  

- Termen de realizare: 2014-2015 

- Indicatori: Numărul instruirilor realizate şi numărul de beneficiari, Numărul vizitelor de 

studiu 

 

Conform informaţiei OIM, activităţile preconizate vor fi desfăşurate în primul semestru al 

anului 2015. 

 

Activitatea 1.3.4. Instruirea lucrătorilor medicali privind identificarea şi asistenţa victimelor 

traficului de fiinţe umane (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Sănătăţii 

- Parteneri: Organizaţiile internaţionale, organizaţiile neguvernamentale 



 9 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul cursurilor de instruire şi numărul lucrătorilor medicali instruiţi 
 

Pe parcursul anului 2014 au fost organizate 11 Consfătuiri lunare în serviciul de sănătate a 

reproducerii, cu participarea specialiştilor din cabinetele de sănătate a reproducerii, Centrele de 

Sănătate a Femeii, Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor. 

În cadrul acestor evenimente a fost pusă în discuţie şi oferită informaţia la tema „Violenţa 

şi traficul de fiinţe umane prin prisma psihologului” (230 specialişti). 

În 16 raioane a fost iniţiat procesul de extindere a CSPT, personalul CSPT a organizat 56 

şedinţe de învăţare colaborativă cu medicii de familie şi persoanele de resurse din comunitate 

(profesori, asistenţi sociali, asistente medicale şcolare) – circa 1500 participanţi au fost instruiţi 

şi familiarizaţi pe subiectele legate de violenţă şi prevenirea traficului de fiinţe umane. 

În perioada de raportare, în cadrul CSPT Neovita au fost efectuate 9 şedinţe de  

monitorizare şi supervizare a activităţii CSPT, 4 dintre care au fost dedicate supervizării 

asistenţei psihologice în cadrul CSPT, inclusiv şi asistenţa în caz de violenţă şi trafic de fiinţe 

umane. 

Psihologii şi asistenţii sociali din toate 38 CSPT au fost informaţi de reprezentanţii CI „La 

Strada” despre programele existente de prevenire, asistenţă, inclusiv telefonică a copiilor şi 

femeilor victime ale TFU şi violenţei. S-au fortificat mecanismele de conlucrare şi referire a 

cazurilor între CI “La Strada” şi reţeaua CSPT. 

La data de 28.10.2014, CI “La Strada” a organizat, în calitate de partener şi la solicitarea 

Clinicii Cancelariei de Stat, un seminar la tematica “Prevenirea TFU şi identificarea victimelor 

traficului de fiinţe umane în RM” pentru 30 lucrători medicali. 

În perioada 04 – 05 decembrie 2014 a fost organizată şi desfăşurată în mun. Chişinău 

“Prima Conferinţă Naţională în Sănătatea Adolescenţilor”, cu participarea a circa 250 

profesionişti preocupaţi de sănătatea şi dezvoltarea tinerilor, într-un dialog axat pe problemele 

cu care se confruntă generaţia tînără, şi anume: 

 Particularităţile şi nevoile de dezvoltare ale adolescenţilor; 

 Sănătatea sexual-reproductivă a tinerilor; 

 Adolescenţii în stare de vulnerabilitate şi risc. Violenţa şi suicidul în rîndul adolescenţilor; 

 Bolile cronice şi stările tranzitorii. Dereglările de nutriţie; 

 Factorii determinanţi şi comportamentele de sănătate printre tineri etc. 

Pe parcursul anului 2014 au continuat instruirile la tema „Protecţia şi asistenţa victimelor 

traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie în cadrul Sistemului Naţional de Referire”, 

pentru echipele multidisciplinare comunitare (medic de familie, asistent social, poliţist), susţinute 

de MMPSF în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie. 

 

Activitatea 1.3.6. Instruirea continuă a echipelor multidisciplinare de nivel raional şi comunitar 

din cadrul Sistemului Naţional de Referire în domeniul antitrafic (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Numărul echipelor multidisciplinare instruite repetat, Numărul seminarelor şi 

persoanelor instruite, Numărul echipelor multidisciplinare comunitare instituite 

 

În perioada de raportare au fost organizate, cu suportul OIM, 13 seminare de instruire a 

echipelor multidisciplinare comunitare din cadrul SNR, în 13 raioane ale ţării: 

 Raionul Hînceşti, 12-16 mai 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare din 38 de 

localităţi, 103 specialişti instruiţi. 

 Raionul Ialoveni, 28-30 mai 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare din 24 de 

localităţi, 72 specialişti instruiţi. 
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 Raionul Briceni, 3-6 iunie 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare din 27 de 

localităţi, 78 specialişti instruiţi. 

 Raionul Edineţ, 23-26 iunie 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare din 31 de 

localităţi, 66 specialişti instruiţi. 

 Raionul Făleşti, 17-22 septembrie 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare din 32 

localităţi, 89 specialişti instruiţi.  

 Raionul Nisporeni, 23-25 septembrie 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare din 

23 localităţi, 58 specialişti instruiţi.  

 Raionul Rezina, 1-3 octombrie 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare din 24 

localităţi, 64 specialişti instruiţi. 

 Raionul Donduşeni, 8-10 octombrie 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare din 

21 localităţi, 60 specialişti instruiţi. 

 Raionul Ocniţa, 23-24 octombrie 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare din 20 

localităţi, 60 specialişti instruiţi. 

 Raionul Leova, 29-31 octombrie 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare din 24 

localităţi, 70 specialişti instruiţi. 

 Raionul Drochia, 12-14 noiembrie 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare din 27 

localităţi, 60 specialişti instruiţi. 

 Raionul Sîngerei, 18-20 noiembrie 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare din 25 

localităţi, 45 specialişti instruiţi. 

 Raionul Străşeni, 24-26 noiembrie 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare din 26 

localităţi, 62 specialişti instruiţi. 

Astfel, în cadrul acestor seminare au fost instruiţi 887 specialişti (din 342 comunităţi) care 

activează în domeniul identificării, asistenţei şi referirii victimelor şi potenţialelor victime ale 

TFU (asistenţi sociali, poliţişti, medici de familie, etc). 

 

Activitatea 1.3.7. Instruirea specialiştilor din cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei 

de muncă, responsabili de acordarea asistenţei la integrarea profesională a victimelor traficului 

de fiinţe umane (Nerealizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (ANOFM) 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul seminarelor instructive şi a specialiştilor instruiţi 
 

În adresa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nu au parvenit propuneri 

din partea instituţiilor abilitate în domeniu de a organiza seminarele respective. 

 

Activitatea 1.3.8. Instruirea studenţilor de la cursurile de masterat în domeniul psihologiei 

judiciare (În curs de realizare) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Educaţiei (Universitatea de Stat din Moldova) 

- Parteneri: Centrul Internaţional „La Strada” 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul studenţilor instruiţi 

 

Universitatea de Stat din Moldova a fost autorizată, prin ordinul Ministrului educaţiei nr.20 

din 24.01.2014, pentru pregătirea studenţilor la programul de master “Psihologie judiciară” (120 

de credite). Programul nou de master „Psihologie judiciară” a fost elaborat la iniţiativa şi de către 

specialiştii CI “La strada”, în parteneriat cu Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 

Catedra Psihologie Generala din cadrul USM şi a fost aprobat de către Senatul universităţii 

pentru admiterea 2014. În anul curent numărul studenţilor care au aplicat la acest program de 
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master nu a fost suficient pentru a forma un grup academic. Urmează ca programul menţionat să 

fie promovat mai eficient şi relansat în 2015. 

 

Activitatea 1.3.11. Actualizarea şi implementarea programelor de formare continuă a cadrelor 

didactice şi a psihologilor şcolari implicaţi în activităţile de prevenire a traficului de fiinţe umane 

(Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Educaţiei (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei) 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Programe de formare continuă destinate cadrelor didactice, diriginţilor şi 

psihologilor şcolari actualizate 

 

Activităţile de actualizare şi implementare a programelor de formare continuă a cadrelor 

didactice şi a psihologilor şcolari implicaţi în activităţile de prevenire a traficului de fiinţe 

umane, realizate sub egida Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, poartă un caracter continuu. 

Astfel,  pentru anul 2014 a fost emis ordinul Ministrului educaţiei nr.1167 din 14.12.2013 „Cu 

privire la aprobarea planurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de 

conducere pentru anul 2014”. 

În conformitate cu planurile de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de 

conducere pentru anul 2014, în instituţiile abilitate cu formare continuă, în perioada de referinţă, 

au fost incluşi în formare următoarele categorii de cadre didactice care realizează conţinuturile ce 

vizează probleme educaţionale specifice prevenirii abuzului, neglijării, inclusiv a traficului de 

fiinţe umane: 

- Psihologi şcolari – 110 de persoane; 

- Educaţia civică – 58 de persoane; 

- Asistenţă socială – 32 de persoane; 

- Pedagogie socială – 65 de persoane; 

- Educatori din şcolile internat – 32 de persoane; 

- Directori adjuncţi pentru educaţie – 48 de persoane. 

Luînd în considerare problemele educaţionale specifice şi asigurarea incluziunii tuturor 

categoriilor de copii în programe de prevenire a fenomenelor sociale distructive, instituţiile 

abilitate cu formarea profesională au pus la dispoziţia cadrelor didactice un şir de programe 

tematice de formare: Psihologie şcolară, Educaţie civică, Asistenţă socială, Pedagogie socială, 

Educatori din şcolile internat, Directori adjuncţi pentru educaţie, Praxiologia activităţii de 

dirigenţie, Managementul stresului, Educaţia incluzivă, Managementul parteneriatului „şcoală-

familie-comunitate”, Profilaxia comportamentului deviant al elevului, Metode psiho-somatice de 

autoreglare, Psihoterapia narativă în consiliere etc. 

De asemenea, Ministerul Educaţiei a recomandat includerea în anul 2014 a modulului 

privind prevenirea şi protecţia copiilor faţă de violenţă  în curricula de formare iniţială şi 

continuă a cadrelor didactice. 

O importanţă deosebită în procesul de prevenire a traficului de fiinţe umane are educaţia 

incluzivă care prevede schimbarea şi adaptarea continuă a sistemului educaţional pentru a oferi 

educaţie de calitate tuturor copiilor şi tinerilor, inclusiv celor care sunt marginalizaţi/excluşi din 

procesul realizării unui program de educaţie. 

Unitatea de curs “Educaţie incluzivă” se studiază în 8 instituţii de învăţămînt mediu de 

specialitate cu profil pedagogic şi în 12 instituţii de învăţămînt superior la ciclul I, la 

specialitatea Ştiinţe ale educaţiei şi parţial la ciclul II în instituţiile de stat şi cele private. Pentru 

alte domenii decît domeniul Ştiinţe ale educaţiei, cursul menţionat este studiat în 4 instituţii cu 

statut de opţiune sau la libera alegere. 
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În aceeaşi ordine de idei, pe parcursul anului 2014, în parteneriat cu CIDDC, cu UNICEF, 

Foundation “Liechtenstein Development Service, Fondazione L'Albero della Vita, Kids first fund 

au fost organizate instruiri, seminare de formare şi pentru formatori, ateliere de formare pentru 

cadrele didactice: 

- în lunile ianuarie, mai, august şi octombrie, cu suportul UNICEF, a fost organizată   

instruirea specialiştilor coordonatori (35 persoane) ai acţiunilor de prevenire, identificare, 

raportare şi referire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului din cadrul 

Direcţiilor raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport; 

- în lunile februarie şi august 2014, cu suportul UNICEF, au fost organizate Seminare 

pentru formatorii în lucrul cu părinţii elevilor pentru prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, 

exploatare şi trafic al copilului; 

- în perioadele martie-mai, septembrie-noiembrie 2014 au fost organizate Seminare de 

formare a diriginţilor în domeniul lucrului cu părinţii elevilor pentru prevenirea cazurilor de 

abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului; 

- în perioada august-decembrie 2014 a fost organizat un stagiu de formare de lungă durată  

a învăţătorilor din Chişinău şi Căuşeni privind lucrul cu părinţii elevilor pentru prevenirea 

cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului; 

- în perioada septembrie-noiembrie 2014 s-au petrecut Ateliere de formare pentru cadrele 

didactice de la facultăţile pedagogice din 7 universităţi privind integrarea subiectelor ce ţin de 

lucrul cu părinţii studenţilor pentru prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al 

copilului în curricula universitară; 

- în perioada mai-decembrie 2014, s-a petrecut un stagiu de formare de lungă durată pentru 

profesori, maiştri, pedagogi sociali din şcoli profesionale şi de meserii privind prevenirea 

violenţei în rîndul adolescenţilor; 

- cu suportul Fondazione L'Albero della Vita, în perioada  octombrie-decembrie 2014, au 

fost organizate ateliere raionale/ municipale pentru manageri şi profesionişti din sistemul 

educaţional privind migraţia şi protecţia copilului în dificultate; 

- cu suportul Kids first fund, în perioada octombrie-noiembrie 2014 au fost organizate 

seminare de instruire pentru cadre didactice privind aplicarea metodologiei “Fir de Nisip” în 

prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului. 

 

1.4. MANAGEMENTUL INFORMAŢIONAL ŞI CERCETĂRILE 

 

Activitatea 1.4.1. Perfecţionarea programului computerizat al Secretariatului permanent prin 

automatizarea proceselor de colectare a datelor statistice privind trafic de fiinţe umane (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: ICMPD 

- Termen de realizare: Semestrul I,  2014 

- Indicatori: Program computerizat perfecţionat 

 

În perioada de raportare, Secretariatul permanent a creat şi gestionează o bază de date 

statistice proprie, informaţia fiind introdusă manual, sau automatizat - prin XML file, în baza 

Formularelor de colectare a datelor statistice PRETRIAL, TRIAL, AFTER TRIAL, RELATED 

CRIMES şi VICTIMS. 

În vederea consolidării mecanismului de armonizare şi colectare a datelor statistice în 

domeniul prevenirii şi combaterii TFU, pe parcursul anului 2014 Secretariatul permanent a 

îmbunătăţit Formularele menţionate, fiind organizate 4 şedinţe tehnice de lucru cu reprezentanţi 

ai: 

- Procuraturii Generale – 04.06.2014; 

- Serviciului Tehnologii Informaţionale al MAI – 25.06.2014, 19.11.2014; 

- Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei – 11.11.2014; 
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- Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI al IGP – 21.11.2014. 

 

În cadrul şedinţelor au fost examinaţi indicatorii axaţi pe: 

1. profilul victimelor traficului de fiinţe umane şi a traficului de copii; 

2. cauzele penale pe infracţiuni de trafic de fiinţe umane şi trafic de copii; 

3. persoanele care au săvîrşit infracţiuni de trafic de fiinţe umane şi trafic de copii. 

De asemenea, MMPSF a organizat o şedinţă la data de 09.09.2014, care a avut scopul de a 

îmbunătăţi Sistemul Informaţional Automatizat de Asistenţă Socială, în special de a definitiva 

modulul suplimentar “Victimele traficului de fiinţe umane”, iar rolul reprezentantului SP în 

cadrul şedinţei a fost de a asigura faptul că datele statistice care urmează a fi colectate de către 

MMPSF şi cele colectate deja de către MAI for fi armonizate. 

 

Activitatea 1.4.2. Îmbunătăţirea mecanismului de colectare a datelor despre fenomenul traficului 

de fiinţe umane şi combaterea acestui fenomen (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: MAI (Inspectoratul General al Poliţiei) 

- Parteneri: ICMPD 

- Termen de realizare: 2014-2015 

- Indicatori: Baza de date a MAI ajustată, pilotată, Persoanele responsabile de gestionarea 

bazei instruite, Date dezagregate disponibile, Rapoarte de analiză a datelor realizate 

 

În perioada de referinţă, CCTP a efectuat în colaborare cu STI toate măsurile necesare în 

vederea ajustării Băncii Centrale de Date criminalistice şi criminologice a MAI la parametri 

caracteristici construcţiei infracţiunii de trafic de persoane. Astfel, pe viitor va fi posibilă 

acumularea datelor şi informaţiei ce derivă din cazurile anchetate în baza mai multor parametri 

specifici, ceea ce va permite efectuarea unor raporturi analitice multilaterale care să reflecte 

exhaustiv traficul de fiinţe umane ca fenomen (profilul infractorului, profilul victimei, tendinţe 

noi, perspective, etc). 

În perioada de referinţă, angajaţii CCTP responsabili de gestionarea bazei de date statistice 

au participat la cursuri de instruire şi la activităţi de consolidare a capacităţilor, în special: 

- un angajat al CCTP a participat la elaborarea Raportului de evaluare a necesităţilor în 

domeniul analizei informaţiilor şi a Procedurilor Standard Operaţionale (SOP-uri) pentru toate 

cele trei componente de analiză a informaţiilor (operaţională, tactică şi strategică); 

- în perioada 20 – 30 octombrie 2014, un reprezentat al CCTP a participat la cursul de 

instruire pe tematica “Criminal Intelligence Analysis – Basic course”, organizat sub egida 

Ambasadei SUA, în vederea consolidării capacităţilor analitice în rîndul angajaţilor IGP al MAI. 

- la data de 03.11.2014, un reprezentant al CCTP a participat la o vizită de lucru cu privire 

la procesul de implementare a tehnicii folosite în evaluarea riscului activităţii infracţionale 

utilizate la nivelul Unităţii Centrale de Analiză a Informaţiei, din cadrul IGP al României, or. 

Bucureşti. 

- în perioada 07-19 decembrie 2014, trei reprezentanţi ai CCTP au participat la atelierul de 

lucru pe subiectul dedicat analizei tactice, eveniment organizat în mun. Chişinău sub egida 

Ambasadei SUA în RM. 

În ceea ce priveşte analiza informaţiei operative, CCTP analizează practica altor ţări 

privind sistemele de colectare şi analiză a informaţiei precum şi poartă discuţii cu o serie de 

parteneri străini pentru identificarea resurselor financiare / tehnice relevante pentru organizarea 

acestei activităţi în cadrul CCTP.  

Totodată, se intenţionează implementarea la nivel de CCTP a soft-urilor şi bazelor de date 

necesare în acest sens, ceea ce va permite evaluarea punctelor slabe şi factorilor de risc în 

procesul de investigare a TFU. 
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Activitatea 1.4.3. Elaborarea Metodologiei de analiză a informaţiei privind traficul de fiinţe 

umane colectate din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: MAI (Inspectoratul General al Poliţiei) 

- Parteneri: ICMPD 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014 

- Indicatori: Metodologie elaborată şi aplicată, Raport-pilot elaborat 

 

În perioada de raportare, de către CCTP a fost elaborat “Raportul de monitorizare a 

situaţiei în domeniul traficului de fiinţe umane – analiza stării şi dinamicii infracţionale pentru 

anul 2013”. Acest raport conţine de asemenea şi profilele de risc. La 29 iulie 2014 acesta a fost 

prezentat în cadrul unui atelier internaţional cu genericul „Combaterea traficului de fiinţe umane 

– abordări şi instrumente pentru monitorizare şi analiză strategică”, astfel încît la data de 

21.10.2014, în contextul “Săptămînii naţionale antitrafic”, CCTP a organizat o conferinţă de 

presă în cadrul căreia a prezentat în premieră raportul menţionat (cu elemente de analiză a 

riscului). 

Totodată, CCTP continuă activitatea analitică în vederea perfecţionării profilelor de risc, 

acestea fiind diseminate organelor competente. 

De asemenea, menţionăm că în luna mai 2014, CI “La Strada” a oferit suport CCTP în 

conceptualizarea Metodologiei pentru analiza periodică a datelor despre TFU. 

 

Activitatea 1.4.4. Elaborarea rapoartelor analitice periodice privind tendinţele în evoluţia 

traficului de fiinţe umane (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: MAI (Inspectoratul General al Poliţiei) 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: Semestrial, 2014-2016 

- Indicatori: Raport publicat 

 

În perioada de referinţă, CCTP a elaborat semestrial Rapoarte de activitate, în care a fost 

inclusă informaţie amplă cu privire la realizările şi carenţele în: depistarea, combaterea şi 

curmarea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi celor conexe; facilitarea accesului victimelor 

traficului de fiinţe umane la servicii de asistenţă şi protecţie socială; prevenirea fenomenului 

traficului de fiinţe umane, etc.  

 

Activitatea 1.4.5. Elaborarea şi distribuirea studiului „Evaluarea respectării aspectelor gender în 

asistenţa copiilor repatriaţi” (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: Terre des Hommes   

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Studiu elaborat şi distribuit 

 

Pe parcursul anului 2014, la solicitarea Tdh Moldova a fost realizat Studiul ”Assessing 

Gender Perspective in Case Management of Repatriated Children” (în limba engleză) şi 

prezentat Tdh.  

O sinteză a Studiului va fi  postată pe http://tdh-moldova.md, în primul trimestru 2015. 

 

Activitatea 1.4.6. Elaborarea şi distribuirea studiului „Necesităţile copilului aflat în contact cu 

sistemul de justiţie în Republica Moldova” (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

http://tdh-moldova.md/
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- Parteneri: Terre des Hommes   

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Raport elaborat şi distribuit 

 

Raportul a fost elaborat şi este disponibil în limba engleză. Raportul poate fi distribuit 

părţilor interesate, însă nu poartă un caracter public. 

Studiul stă la baza campaniei de sensibilizare şi informare a publicului larg despre 

drepturile copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie (martori, victime şi copii în conflict cu 

legea), care va fi realizată în 2015.  

Rezultatele studiului, alături de alte exerciţii de evaluare a profesioniştilor/ autorităţilor de 

diferite profiluri, a determinat necesitatea elaborării unui set de instrumente practice pentru 

angajaţii poliţiei, care le-ar spori capacitatea de comunicare şi lucru cu copiii şi care urmează a fi 

finalizate pe parcursul anului 2015. 

 

Activitatea 1.4.7. Elaborarea şi distribuirea studiului „Lecţii învăţate. Proiectul FACT Acţiunea 

Transnaţională” (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: Terre des Hommes   

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Raport elaborat şi distribuit 

 

Pe parcursul anului 2014, un expert internaţional contractat de Tdh Moldova a lucrat asupra 

identificării lecţiilor învăţate în cadrul proiectului FACT – Acţiuea Transnaţională. Urmează a fi 

aprobată versiunea finala a Studiului (pînă la sfîrşitul lunii martie 2015). 

Versiunea finală a Studiului, urmează a fi distribuită părţilor interesate. 

 

Activitatea 1.4.8. Elaborarea şi implementarea sistemului informaţional privind informarea 

imediată despre cazurile de trafic de fiinţe umane identificate în străinătate (Realizată parţial) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

- Parteneri: MAI, MMPSF 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014 

- Indicatori: Sistem elaborat şi implementat prin intermediul programului „Consul” 

 

Direcţia Generală Afaceri Consulare din cadrul MAEIE, în comun cu Misiunea OIM din 

Republica Moldova, a elaborat caietul de sarcini şi a petrecut licitaţia pentru elaborarea 

modulului „Traficul de fiinţe umane” pentru sistemul informaţional „Consul”. Compania 

cîştigătoare S&T a prezentat modulul, iar implementarea acestuia va avea loc în semestrul I al 

anului 2015. Sistemul menţionat va poseda o funcţionalitate care, în cazul identificării post 

factum de către Oficiile Consulare din cadrul Misiunilor Diplomatice a victimelor traficului de 

fiinţe umane, va genera notificări imediate instituţiilor naţionale competente (MAI, SP 

CNCTFU). 

 

Activitatea 1.4.9. Elaborarea şi publicarea unui studiu privind siguranţa copiilor în spaţiul on-

line (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: Centrul Internaţional „La Strada” 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014 

- Indicatori: Studiu publicat 
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În perioada de raportare, CI “La Strada” a realizat Studiul privind siguranţa copiilor on-line 

în Republica Moldova (ediţia a II), acesta permiţînd colectarea informaţiei de la 939 copii 

utilizatori de Internet din 235 de localităţi ale republicii, vis-a-vis de practicile de accesare a 

Internetului/ activităţi on-line şi a comportamentul copiilor on-line, cu accent pe analiza gradului 

de conştientizare a riscurilor din mediul on-line: contactarea persoanelor pe care copiii nu le 

cunosc în realitate, comunicarea on-line cu tentă sexuală şi propuneri indecente, schimb de date 

personale, fotografii şi video cu persoane cunoscute on-line, întîlniri off-line cu persoane 

cunoscute on-line, accesarea materialelor cu caracter pornografic etc. Publicaţia este disponibilă 

în versiune electronică (rom/eng) pe: 

http://lastrada.md/publicatii/ebook/Studiu_siguranta_online_.pdf şi 

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=31&id=439&t=/Rapoarte/Ale-societatii-civile-

ONG-lor/Studiu-privind-siguranta-copiilor-online-in-Republica-Moldova-editia-a-II-a 

 

1.5. ANALIZA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

 

Activitatea 1.5.1. Monitorizarea gradului de implementare a Strategiei Sistemului Naţional de 

Referire (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Mese rotunde organizate, Rapoarte anuale elaborate 

 

Ca şi în anii precedenţi, în perioada de raportare, OIM a susţinut MMPSF în procesul de 

elaborare a Raportului de monitorizare a gradului de implementare a Strategiei Sistemului 

Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, 

precum şi în organizarea mesei rotunde de prezentare a rezultatelor monitorizării. 

Astfel, prin scrisoarea nr.08/812 din data de 30.04.2014, Guvernului şi Comitetului 

Naţional pentru Combaterea traficului de fiinţe umane a fost prezentat Raportul de monitorizare 

a procesului de implementare a Strategiei Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi 

asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, în conformitate cu art.4 

al HP nr.257-XVI din 5 decembrie 2008.  

La data de 7 mai 2014 a fost organizată masa rotundă „Monitorizarea şi evaluarea gradului 

de implementare a Strategiei Sistemului Naţional de Referire pentru Protecţia şi Asistenţa 

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe. Rezultate şi perspective”, în cadrul 

căreia a fost prezentat Raportul de monitorizare a Strategiei SNR pentru anul 2013. Acest raport 

a fost prezentat şi în cadrul şedinţei Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe 

umane din data de 18 aprilie 2014. 

 

Activitatea 1.5.2. Susţinerea activităţilor de monitorizare în cadrul Sistemului Naţional de 

Referire şi a cazurilor asistate (Realizată parţial) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, APL 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul şedinţelor de monitorizare şi a specialiştilor implicaţi, Numărul 

cazurilor asistate 

 

Pe parcursul anului 2104, cu suportul OIM au fost organizate 2 şedinţe de monitorizare şi 

ghidare pe cazurile asistate pentru specialiştii din cadrul echipelor multidisciplinare din 6 

raioane, la tema “Rolul echipelor multidisciplinare în soluţionarea cazurilor asistate în cadrul 

Sistemului naţional de Referire”, după cum urmează: 

http://lastrada.md/publicatii/ebook/Studiu_siguranta_online_.pdf
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=31&id=439&t=/Rapoarte/Ale-societatii-civile-ONG-lor/Studiu-privind-siguranta-copiilor-online-in-Republica-Moldova-editia-a-II-a
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=31&id=439&t=/Rapoarte/Ale-societatii-civile-ONG-lor/Studiu-privind-siguranta-copiilor-online-in-Republica-Moldova-editia-a-II-a
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 23 mai 2014 – cu participarea specialiştilor din raioanele Briceni, Ocniţa şi Rîşcani. 

 19 iunie 2014 – cu participarea specialiştilor din raioanele Făleşti, Donduşeni şi Orhei. 

Scopul şedinţelor a fost de a monitoriza şi evalua acţiunile membrilor EMT pe cazuri 

concrete, a discuta problemele întrunite, precum şi a identifica modalităţi de rezolvare a 

dificultăţilor pe viitor. 

 

Activitatea 1.5.4. Elaborarea Raportului analitic privind prevenirea şi combaterea traficului de 

fiinţe umane pentru anii 2010-2014 (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: OSCE 

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Raport Naţional elaborat 
 

Raportul întitulat „Evaluarea independentă ex-post a gradului de implementare a Planului 

Naţional de prevenire şi combatere a TFU (perioadele 2010-2011 şi 2012-2013)” a fost elaborat 

la iniţiativa SP şi finanţat de Misiunea OSCE, în cadrul proiectului „Consolidarea SP al 

CNCTFU”. Raportul este axat pe evaluarea politicii de stat a Republicii Moldova în domeniul 

antitrafic în perioada vizată, dar şi, suplimentar, pe calitatea elaborării acestui important 

document de politică a statului. Acest exerciţiu, în premieră pentru Republica Moldova, cuprinde 

o analiză independentă a rezultatelor implementării celor două Planuri Naţionale nominalizate, 

cercetarea bazîndu-se pe 5 criterii de evaluare a politicilor, recunoscute la nivel internaţional: 

a) relevanţă, 

b) eficienţă, 

c) eficacitate, 

d) impact, 

e) durabilitate. 

Scopul principal al Raportului a fost evaluarea gradului de implementare şi elaborarea 

recomandărilor privind  îmbunătăţirea politicii în viitorul apropiat prin asigurarea organelor de 

decizie, experţilor în domeniu, partenerilor şi donatorilor, precum şi publicul larg, cu informaţia 

adecvată despre realizările, lecţiile învăţate, dar şi despre carenţele asupra cărora mai urmează a 

lucra. 

Principalele sarcini ale Raportului s-au rezumat la: 

- studierea indicatorilor calitativi şi cantitativi stabiliţi şi gradul lor de realizare în cadrul 

fiecărui PN, 

- relevanţa politicii statului în domeniul prevenirii şi combaterii TFU şi la evaluarea gradului 

de corespundere a PN cu starea şi schimbările fenomenului TFU, dar şi cu recomandările 

mecanismelor de monitorizare externă, a eficacităţii acestui document de politici a statului 

(gradul de realizarea a obiectivelor şi atingere a scopurilor trasate, impactul politicii),  

- evaluarea eficienţei lui (utilizarea judicioasă a resurselor existente pentru atingerea 

obiectivelor propuse şi asigurarea durabilităţii politicii), precum şi elaborarea recomandărilor 

privind îmbunătăţirea politicii de stat în domeniul prevenirii şi combaterii a TFU.    

Sursele de analiză au inclus şi o consultare, în cadrul a 2 şedinţe a grupurilor de referinţă, 

organizate în perioada 6-7 mai, a 32 de reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, 

organizaţilor neguvernamentale şi interguvernamentale, participanţi la elaborarea, finanţarea şi 

implementarea planurilor de referinţă. Raportul este compartimentat în 6 capitole, în fiecare 

analizîndu-se în detalii diverse aspecte ale implementării activităţilor planificate, în mare parte 

ele referindu-se la compartimentele corespunzătoare din PN analizate. Astfel:  

- Capitol I -  „Relevanţa politicii de prevenire şi combatere a TFU” 

- Capitol II - „Eficacitatea măsurilor organizaţionale” 

- Capitolul III - „Implementarea activităţilor orientate spre prevenirea TFU” 

- Capitolul IV - “ Asistenţa şi protecţia socială a victimelor şi martorilor TFU” 
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- Capitol V - “Investigarea şi urmărirea în justiţie a cazurilor de TFU” 

- Capitol VI - “Cooperarea internaţională” 

Recomandările Raportului au fost luate în consideraţie la stabilirea obiectivelor şi 

priorităţilor pentru anul 2015 pentru SP. Raportul a fost tradus în varianta engleză. Ambele 

versiuni ale Raportului (Engleza şi Română) sunt plasate pe site-ul www.antitrafic.gov.md, la 

secţiunea Rapoarte - http://antitrafic.gov.md/public/files/Final_Report_CLEAN.pdf.  

Varianta română a Raportului a fost tipărită în 290 exemplare. 

 

Activitatea 1.5.5. Elaborarea conceptului monitorizării politicii de stat în domeniul antitrafic 

(Realizată) 
 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: CI „La Strada”, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

- Termen de realizare: Semestrul  II, 2014 

- Indicatori: Concept elaborat şi implementat 

 

Pe parcursul anului 2014, Secretariatul permanent, cu suportul OIM şi CI „La Strada”, a 

elaborat proiectul Conceptului de monitorizare şi evaluare a politicilor naţionale antitrafic. De 

asemenea, pe parcursul anului 2014, în cadrul SP au fost elaborate următoarele proiecte de 

documente: 

- Procedurile curente şi practicile de lucru utilizate de către SP cu privire la colectarea şi 

procesarea datelor statistice şi informaţiei asigurate de instituţiile publice centrale şi locale; 

- Concept cu privire la procedura de monitorizare şi evaluare a răspunsului instituţiilor 

antitrafic; 

- Lista lacunelor şi necesităţilor cu privire la colectarea datelor statistice. 

Documentele menţionate mai sus urmează a fi definitivate şi validate de către grupul 

coordonator al Secretariatului permanent. Totodată, menţionăm că pentru semestrul I, 2014, nota 

informativă cu privire la realizările în domeniul prevenirii şi combaterii TFU a fost elaborată 

ţinîndu-se cont de proiectul Conceptului de monitorizare. 

Acest Concept, care se află în proces de pilotare, presupune colectarea informaţiei despre 

rezultatele implementării politicilor publice antitrafic, în funcţie de atribuţiile instituţiilor 

implicate în prevenirea şi combaterea TFU şi/sau asistenţa şi protecţia victimelor acestui trafic. 

Astfel, conform acestui concept de monitorizare, este prezentată informaţia cu privire la acţiunile 

întreprinse de către: 

1. Comitetul naţional pentru combaterea TFU; 

2. Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea TFU; 

3. Instituţiile responsabile de implementarea activităţilor incluse în Planul naţional de 

prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2014-2016; 

4. Partenerii de implementare a politicilor antitrafic. 

De menţionat că SP asigură monitorizarea implementării politicilor publice antitrafic, atît 

în baza indicatorilor de progres din Planul naţional 2014-2016, cît şi a formularelor de evidenţă a 

datelor statistice Pretrial, Trial, Aftertrial, Crime conexe şi Victims.  

 

Activitatea 1.6.2. Identificarea şi colaborarea cu ONG-urile din administraţia publică locală de 

nivelul întîi şi nivelul al doilea în vederea încurajării şi susţinerii acestora, dezvoltarea serviciilor 

destinate victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (În curs de realizare) 

  

- Instituţia responsabilă: APL, Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: Organizaţiile neguvernamentale de nivel local 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de acorduri de colaborare încheiate, Numărul ONG-urilor implicate 
 

http://www.antitrafic.gov.md/
http://antitrafic.gov.md/public/files/Final_Report_CLEAN.pdf
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Pe parcursul anului 2014, Secretariatul permanent a efectuat cartografierea organizaţiilor 

neguvernamentale existente la nivel local, care activează în domeniul de prevenire a traficului de 

fiinţe umane, asistenţă şi protecţie a victimelor TFU. Astfel, au fost identificate cca 45 de Centre 

sau servicii care au tangenţă cu domeniul antitrafic.  

Această acţiune va fi continuată şi în anul 2015. 

 

 

II. PREVENIREA 

 

2.1. SENSIBILIZAREA ŞI EDUCAŢIA PUBLICULUI LARG 
 

Activitatea 2.1.1. Desfăşurarea unei mese rotunde cu genericul „Pericolele şi consecinţele 

traficului de fiinţe umane” (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Culturii 

- Parteneri: Autorităţile administraţiei  publice locale 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014 

- Indicatori: Masă rotundă desfăşurată 

 

Pe parcursului anului 2014, Ministerul Culturii a desfăşurat două întîlniri cu şefii direcţiilor 

cultură. Un Atelier de lucru în 12 iunie 2014 şi o întîlnire de discuţii la 4 decembrie 2014, în 

cadrul cărora a fost abordată problema traficului de fiinţe umane – pericole şi consecinţe. 

 

Activitatea 2.1.2. Proiectarea unor filme informative cu genericul „Traficul de fiinţe umane” 

(Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Culturii 

- Parteneri: Autorităţile administraţiei  publice locale 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de filme de profil proiectate 

 

Lungmetrajul "Toţi copiii Domnului", după un scenariu de Valeriu Ţurcanu şi Pascal Ilie 

Virgil a fost proiectat la Cinematograful Odeon. În cadrul unicului festival de film documentar 

”Cronograf” pentru anii 2015-2016 vor fi abordate subiecte de ordin social cu o sensibilitate 

sporită, printre care şi traficul de fiinţe umane. În anul 2014, Cronograf-ul a avut loc într-un 

format mai restrîns dedicat exclusiv memoriei cuplului Ion şi Doina Aldea-Teodorovici. 

 

Activitatea 2.1.3. Organizarea unor dezbateri cu participarea reprezentanţilor Centrului pentru 

combaterea traficului de persoane şi birourilor regionale din subordinea acestuia cu tematica 

„Traficul de fiinţe umane: un pericol ce mă priveşte” (Nerealizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Culturii 

- Parteneri: Ministerul Afacerilor Interne 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul dezbaterilor organizate 

 

Ministerul Culturii nu dispune de informaţii referitoare la organizarea de dezbateri. 

 

Activitatea 2.1.4. Organizarea anuală a mesei rotunde cu tematica „Consecinţele traficului de 

fiinţe umane asupra culturii personale a adolescenţilor în familiile unde absentează unul sau 

ambii părinţi” (Nerealizată) 
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- Instituţia responsabilă: Ministerul Culturii 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014-2016 

- Indicatori: Masă rotundă organizată 

 

Pe parcursul anului 2014, în cadrul instituţiilor de învăţămînt cu profil arte s-au desfăşurat 

dezbateri, discuţii şi ore informative cu elevii. 

 

Activitatea 2.1.5. Desfăşurarea acţiunilor cultural artistice: spectacole, expoziţii, recitaluri de 

muzică, şcoli de vară (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Culturii 

- Parteneri: Autorităţile administraţiei  publice locale 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014-2016 

- Indicatori: Numărul acţiunilor cultural artistice organizate şi numărul beneficiarilor 
 

În cadrul “Săptămînii Europene de luptă împotriva TFU”, la data de 18 octombrie 2014, în 

incinta Muzeului Naţional de Istorie, cu suportul Ministerului Culturii şi în cadrul Campaniei 

naţionale de sensibilizare publică iniţiată de către Secretariatul permanent al CN CTTFU, a fost 

lansată o expoziţie de artă tematică, cu un concurs pentru cele mai bune lucrări cu privire la 

combaterea TFU. 

De asemenea, cu participarea actorilor Teatrului Naţional Mihai Eminescu s-a derulat 

Proiectul ”Casa me”. Iar la Teatrul Republican Luceafărul a fost montat spectacolul ”Questa est 

la vita dolce”. Ambele proiecte artistice elucidează impactul TFU asupra societăţii. 

 

Activitatea 2.1.6. Organizarea unei dezbateri publice la Centrul proeuropean din cadrul 

Bibliotecii Naţionale cu tematica „Pericolele şi consecinţele traficului de fiinţe umane” 

(Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Culturii 

- Parteneri: Instituţiile teatral-concertistice, muzeele şi bibliotecile din subordine 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014 

- Indicatori: Numărul dezbaterilor publice organizate şi numărul participanţilor 

 

La 02, 16, 23, 28 şi 30 octombrie 2014, CI “La Strada” în parteneriat cu reţeaua 

Bibliotecilor “Novoteca” au organizat seminare pentru 168 lucrători ai librăriilor.  

La 17 octombrie 2014, CI “La Strada” în parteneriat cu Biblioteca Municipală 

“V.P.Haşdeu”, şi cu participarea PG, CCCI, Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” şi mediului 

duhovnicesc, a organizat dezbateri publice la tematica “Securitatea virtuală a copiilor în timp 

real”, pentru un public variat (60 participanţi), iar pe 17 octombrie asemănătoare activitate a fost 

organizată în sediul Bibliotecii “B.P. Haşdeu” pentru 30 adolescenţi. 

 

Activitatea 2.1.7. Organizarea activităţilor de informare, educare, comunicare, în special pentru 

tineri, privind traficul de fiinţe umane şi pericolul social al acestui fenomen, precum şi a 

problemelor conexe (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Sănătăţii 

- Parteneri: APL, Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare, organizaţiile internaţionale, 

ONG-urile 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014-2016 
- Indicatori: Numărul activităţilor desfăşurate şi numărul de beneficiari 
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În cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor s-au efectuat circa 730 activităţi de 

informare şi educare a tinerilor (ore informative în cadrul instituţiilor de învăţămînt şi în cadrul 

Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor), referitor la prevenirea traficului de fiinţe umane, la 

care au participat 15000 tineri. 

În perioada 11 iulie – 12 august 2014 a fost desfăşurată Campania naţională de informare şi 

de comunicare „Investiţii în sănătatea tinerilor”, organizată la iniţiativa UNFPA, UNDP; 

UNICEF. În cadrul acestei Campanii au fost desfăşurate un şir de activităţi axate pe creşterea 

gradului de conştientizare şi cunoştinţe a tinerilor a consecinţelor comportamentului riscant (ITS, 

HIV, sarcini la adolescente, stres, suicid, abuz de substanţe, tutun etc). În aceste activităţi au fost 

atraşi circa 2300 de tineri, inclusiv din categoriile cu risc înalt de vulnerabilitate (din sectorul 

rural, cu nevoi speciale). 

Astfel, au fost organizate: 

 Flash mob al tinerilor cu dificultăţi de auz de pe ambele maluri ale Nistrului; 

 Expoziţia Photovoice cu poze făcute de către tineri cu nevoi speciale; 

 Consultaţii gratuite a tinerilor cu deficienţe de vedere de către medicii din Moldova şi 

Norvegia, cu suportul ONG Low Vision; 

 Tabăra de vară „Energel” cu sesiuni dedicate sănătăţii tinerilor; 

 Atelier de creaţie şi expoziţie de „Tricouri sănătoase”. 

În cadrul acestei campanii a fost lansată pagina pe Facebook „Investiţia în tineri Contează”, 

în scopul promovării Parteneriatului Global pentru Tineri 2015. 

În anul 2014 s-a încheiat I faza (2011 - 2014) a proiectului moldo-elveţian „Generaţie 

sănătoasă – extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în Republica Moldova”, cu 

un buget de 1,780,000 CHF. 

Scopul general al proiectului este de a îmbunătăţi sănătatea sexuală şi reproductivă a 

tinerilor din Republica Moldova, în special a celor din grupul vulnerabil şi expuşi mai mult 

riscurilor. 

În acest context, activităţile de bază sau axat pe consolidarea capacităţilor personalului din 

12 Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, cabinetelor de sănătate a reproducerii din întreaga 

ţară, precum şi instituţiilor din asistenţa medicală primară din 16 raioane. 

A fost instruit personalul din 800 şcoli (asistente medicale, psihologi, profesori, educatori 

şi voluntari) pentru realizarea activităţilor de instruire privind deprinderile de viaţă şi pentru 

promovarea comportamentului responsabil privind sănătatea. 

La finele anului 2014 a fost iniţiată procedura de semnare a Memorandumului de Înţelegere 

între Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Elveţiană cu privire la proiectul „Generaţie sănătoasă – 

extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în Republica Moldova”, Faza a II-a 

(01.11.2014 – 31.10.2018), cu un buget de 4'554'572 franci elveţieni (CHF). 

În a doua fază, va fi promovată o abordare mai cuprinzătoare în cele şapte probleme 

principale de sănătate ale adolescentului: ITS / HIV / SIDA; sarcină nedorită; probleme de 

sănătate mintală ca urmare a abuzului de substanţe (alcool, droguri, dependenţă); Tulburări psiho 

- emoţionale şi de identitate; probleme de sănătate apărute ca urmare a violenţei; deficienţe 

nutriţionale şi tulburări de malnutriţie şi de dezvoltare în timpul pubertăţii.  

 

Activitatea 2.1.8. Organizarea concursului de fotografie orientat pe sensibilizarea tinerilor 

privind fenomenul traficului de fiinţe umane şi a infracţiunilor conexe (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Tineretului şi Sportului 

- Parteneri: APL, ONG-urile de tineret, Centrele de resurse pentru tineret 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014 -2016 

- Indicatori: Concurs de fotografie organizat 

 

În perioada 15-20 octombrie 2014, în contextul desfăşurării Campaniei naţionale 

„Săptămîna de luptă împotriva TFU”, Ministerul Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu 
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Secretariatul permanent al CN CTFU, ATIP Moldova (Anti-Trafficking in Persons) şi Ministerul 

Culturii, a desfăşurat Concursul naţional de fotografie destinat tinerilor din Republica Moldova 

cu genericul „Tinerii împotriva Traficului de fiinţe umane în/prin obiectiv”. Scopul acestui 

concurs a fost sensibilizarea tinerilor asupra riscurilor şi consecinţelor traficului de fiinţe umane.  

La data de 18 octombrie 2014, odată cu marcarea Zilei Europene de luptă împotriva 

traficului de fiinţe umane, la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a avut loc prezentarea a 48 

de lucrări ale 25 de tineri participanţi din toată republica. Cîştigătorii, în număr de 3 persoane, au 

fost selectaţi în baza votului popular oferit de către vizitatorii expoziţiei (studenţi, elevi, profesori 

şi reprezentanţi ai autorităţilor publice), astfel susţinînd iniţiativa tinerilor participanţi la concurs 

şi promovînd politicile naţionale de prevenire şi combatere a fenomenului traficului de fiinţe 

umane. 

Menţionăm că evenimentul a fost însoţit şi de o festivitate de decernare a premiilor 

acordate de către Ministerul Tineretului şi Sportului. 

 

Activitatea 2.1.9. Susţinerea procesului de organizare a Concursului foto şi video Plural + 

Moldova 2014 (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Tineretului şi Sportului 

- Parteneri: Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei, Cancelaria de Stat  

- (Biroul pentru Relaţii cu Diaspora, Secretariatul permanent) 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014 

- Indicatori: Numărul de persoane informate/sensibilizate, Numărul de participanţi la concurs 

 

Ministerul Tineretului şi Sportului, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi SP, a susţinut 

OIM în organizarea Concursului foto şi video „Plural+ MOLDOVA 2014” pentru tinerii cu 

vîrsta cuprinsă între 9 şi 25 de ani, care a reflectat subiecte legate de migraţie, respectarea 

drepturilor omului şi a demnităţii umane, dar şi promovarea coeziunii sociale între popoare şi 

confesiuni. 

Astfel, la data de 18 decembrie 2014 Organizaţia Internaţională pentru Migraţie a premiat 

cele mai bune filme şi fotografii despre migraţie şi diversitate în cadrul celei de-a 6-ea ediţii 

„Plural+ MOLDOVA”. 

Cele 12 lucrări video şi 13 seturi de fotografii realizate de echipe de copii şi tineri au fost 

evaluate de un juriu compus din reprezentanţii Biroului Relaţii cu Diaspora, Ministerului 

Tineretului şi Sportului, Reţelei Y-Peer, Secretariatului Permanent al CN CTFU, Atelierului 

Sergiu Prodan, precum şi Misiunii OIM în Moldova. Printre criteriile utilizate în procesul de 

evaluare au fost originalitatea, aspectul tehnic, mesajul şi impactul acestuia, relevanţa la tema 

concursului. 

Ediţia din 2014 a inclus şase premii şi două menţiuni pentru ambele secţiuni. 

 

Activitatea 2.1.10. Organizarea măsurilor de sensibilizare privind fenomenul traficului de fiinţe 

umane şi a traficului de copii (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: MAI (Inspectoratul General al Poliţiei) 

- Parteneri: APL, CI „La Strada” 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul acţiunilor de sensibilizare şi numărul beneficiarilor, Numărul de 

conferinţe de presă, comunicate, interviuri, rapoarte şi note informative distribuite 

publicului 

 

În perioada de raportare, pe diverse portaluri de ştiri au fost plasate informaţii cu privire la 

infracţiunile cu rezonanţă descoperite de către angajaţii CCTP. 



 23 

Pentru o mai bună mediatizare a activităţii CCTP au fost organizate 3 conferinţe de presă şi 

au fost acordate 6 interviuri pentru: Basarabia.MD, Jurnal TV, Publika TV, Ziarul „TIMPUL”,  

„Jurnal de Chişinău”, „Televiziunea Regională”. Astfel: 

- de către şeful adjunct al CCTP la 11.07.2014 a fost acordat un interviu pentru postul de 

televiziune „Jurnal TV” în vederea prezentării informaţiilor privind documentarea de către CCTP 

a unui caz de proxenetism; 

- de către şeful adjunct al CCTP la 11.07.2014 a fost acordat un interviu pentru portalul de 

ştiri „Basarabia MD” cu tema „Proxenetismul complex din RM”; 

- de către şeful adjunct al CCTP la 15.07.2014 a fost acordat un interviu pentru ziarul 

„Jurnal de Chişinău”; 

- la data de 16.09.2014. şeful adjunct al CCTP a participat în cadrul unei emisiuni 

televizate dedicate fenomenului de trafic de fiinţe umane difuzate la postul de televiziune 

„Televiziunea Regională”, unde au fost abordate problematica, formele noi de recrutare şi 

exploatare a victimelor TFU în Republica Moldova; 

- la data de 21.10.2014, în contextul Săptămînii naţionale antitrafic, CCTP al INI a 

organizat o conferinţă de presă în cadrul căreia a prezentat în premieră un Raport de analiză 

strategică (cu elemente de analiză a riscului) în domeniul TFU pentru anul 2013 „Monitorizarea 

situaţiei în domeniu traficului de fiinţe umane - analiza stării şi dinamicii infractionale pentru 

anul 2013”. 

De asemenea, CI “La Strada”, în parteneriat cu DPF, a elaborat şi distribuit 7000 leaflete 

(în limba română şi rusă) despre drepturile migranţilor şi a victimelor traficului de fiinţe umane, 

organizaţiile care pot acorda asistenţă acestora, care au fost distribuite la punctele de trecere a 

frontierei de stat (Ungheni, Cahul, Ştefan Vodă, Edineţ, Aeroport Chişinău).  

Totodată, CI “La Strada”, în parteneriat cu Secretariatul permanent, a distribuit  2000 

exemplare de leaflete “Traficul de copii” editate de partenerul “Smile of the Child” (Grecia). 

 

Activitatea 2.1.11. Organizarea concursului naţional de desen şi fotografie – prevenirea 

traficului de fiinţe umane (Nerealizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Educaţiei 

- Parteneri: CIDDC 

- Termen de realizare: Semestru I, 2014 

- Indicatori: Concurs organizat 

 

Concursul naţional de desen şi fotografie - prevenirea traficului de fiinţe umane nu a fost 

realizat din motivul lipsei suportului financiar al OSCE Viena, care a fost planificat pentru anul 

2014. Această activitate va fi realizată pe parcursul anului de studii 2014-2015. 

Totodată, în şcolile din raioanele republicii au fost organizate concursuri de desene cu 

tematica prevenirii traficului de fiinţe umane: 

- în raionul Cimişlia - în 3 şcoli, cu participarea a 35 de elevi; 

- în raionul Ocniţa - în 2 licee, cu participarea a 118 elevi; 

- în şcolile din UTA Găgăuzia, cu participarea a circa 100 de elevi; 

- în raionul Călăraşi s-au desfăşurat 48 activităţi extracurs cu participarea a 1359 de elevi, 

inclusiv şi concursuri de desene. 

 

Activitatea 2.1.12. Informarea copiilor şi părinţilor despre drepturile şi necesităţile copilului 

aflat în contact cu legea/justiţia (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: Terre des Hommes 

- Termen de realizare: 2014 -2016 
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- Indicatori: Numărul şi tipul de materiale informative repartizate, Numărul posterelor, 

broşurilor distribuite 

 

În perioada de raportare, au fost elaborate 6 pliante informative (rom, rus) şi un material 

video.  

1.      Pliantele conţin informaţii cu privire la: 

- drepturile copiilor aflaţi în conflict cu legea (inclusiv pentru  reg. Transnistreană). 

- drepturile copiilor martori ţi victime (inclusiv pentru  reg. Transnistreană).  

2.       Materialul video are o versiune completă, şi 3 versiuni scurte, unul concentrîndu-se 

pe drepturile copilului în conflict cu legea, altul pe drepturile copilului victimă, iar ultimul cu 

privire la drepturile copilului-martor. Procesul de elaborare a inclus consultări cu copii în 

vederea asigurării accesibilităţii conţinutului materialelor pentru majoritatea copiilor de vîrstă 

şcolară. 

Toate materialele sunt disponibile în versiune electronică şi pot fi diseminate părţilor 

interesate. 

 

Activitatea 2.1.13. Promovarea şi întreţinerea site-ului http://tdh-moldova.md „Abordarea 

comună a copiilor. Comunitatea on-line a profesioniştilor din domeniul protecţiei copilului” 

(Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: Terre des Hommes 

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Site promovat 

 

În cadrul Şedinţei Tehnice de Coordonare a OSCE din 11.06.2014 Terre des Hommes a 

prezentat „Platforma web şi centrul de resurse pentru profesionişti – Abordare comună copiilor 

www.tdh-moldova.md”. 

Principalele obiective spre care au fost orientate efroturile TdH pe parcursul anului 2014, 

au fost: 

 Consolidarea capacităţilor profesioniştilor din domeniul protecţiei copilului pe termen 

lung;  

 Asigurarea dialogului şi a schimbului de experienţă între profesionişti indiferent de 

distanţă; 

 Acces la resurse informaţionale şi metodologice (română şi rusă). 

A fost plasat materialul informativ utilizat în cadrul Atelierelor de Instruire „Mecanismul 

Intersectorial de Cooperare în Domeniul Protecţiei Copilului” care au fost realizate în perioada 

august-octombrie 2014, în 29 raioane, cu participarea a 556 specialişti cu competenţe în 

domeniul protecţiei copilului. 

http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=705&rid=395&l=ro#sthash.mwkCErS0.dpuf 

  TdH menţine şi actualizează pagina respectivă. Aici periodic sunt plasate materiale 

practice pentru profesionişti (de ex.: Ghidul „Managementul de Caz pentru copiii identificaţi fără 

însoţitori legali pe teritoriile altor state” - aprobat prin Ordinul Ministrului MPSF nr.52 din 

25.04.2014) http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=705&l=ro, sunt plasate ştiri 

http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=392&l=ro şi este animat un forum de 

discuţii pe diverse tematici. 

 

Activitatea 2.1.14. Informarea publicului larg despre rezultatele proiectului FACT Acţiunea 

Transnaţional (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: Terre des Hommes 

http://tdh-moldova.md/
http://www.tdh-moldova.md/
http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=705&rid=395&l=ro#sthash.mwkCErS0.dpuf
http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=705&l=ro
http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=392&l=ro
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- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Poster elaborat şi 2000 exemplare distribuite, Spot TV elaborat şi difuzat la 

Moldova 1 

 

1) Terre des Hommes a publicat articolul „Moldovan children and their families benefit 

from professional support in the Russian Federation“ - http://tdh-

childprotection.org/news/moldovan-children-and-their-families-benefit-from-professional-

support-in-the-russian-federation. 

2) În perioada august–octombrie 2014 a derulat Campania de Informare „Păstrează-mi 

Lumea!”. Ca parte a campaniei: 

a) A fost elaborat posterul „Păstrează-mi lumea!” care a fost distribuit în toate localităţile 

republicii în Iulie-August 2014, cu suportul Secretariatului permanent al CNCTFU.  

b) A fost realizat spotul social „Păstrează-mi lumea!“, video şi audio, care a fost difuzat la 

TV Moldova 1 şi Radio Moldova în August-Septembrie 2014. 

c) CD-ul cu spotul video „Păstrează-mi Lumea!“ a fost transmit posturilor TV locale spre 

distribuţie, în cadrul Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe 

umane”. 

d) A fost scrisă şi publicată pe site informaţia adresată părinţilor care planifică să migreze: 

Română - http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=707&rid=384&l=ro 

Rusă - http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=708&rid=386&l=ru 

e) Mai multe surse media au menţionat despre campanie, de exemplu: 

- http://unimedia.info/stiri/video-pastreaza-mi-lumea-%E2%80%93-campanie-de-informare-

adresata-parintilor-ce-intentioneaza-sa-migreze-80360.htm  

- http://diez.md/2014/08/06/video-campania-pastreaza-mi-lumea-este-adresata-parintilor-ce-

intentioneaza-sa-emigreze/  

- http://www.allfun.md/article/34293 

f) Au fost participări la emisiuni radio. 

 

Activitatea 2.1.15. Susţinerea  acţiunilor, campaniilor de informare, seminarelor, meselor 

rotunde  privind sensibilizarea tinerilor asupra fenomenului traficului de fiinţe umane 

(Nerealizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Tineretului şi Sportului 

- Parteneri: APL, ONG-uri de tineret, centrele de resurse pentru tineret 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de acţiuni susţinute anual 

 

Activitatea 2.1.16. Marcarea Zilei europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane – 18 

octombrie (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: Comisiile teritoriale, CI „La Strada, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Campanie naţională realizată 

 

 Al treilea an consecutiv, în perioada 16-23 octombrie 2014, a fost desfăşurată Campania 

naţională „Săptămîna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” cu sloganul „Protejat de 

comunitatea antitrafic”. Campania a avut drept scop prevenirea TFU prin informarea populaţiei, 

în special a tinerilor, despre riscurile legate de acest fenomen cu accent pe metodele de recrutare 

în mediul on-line. În vederea bunei coordonări a Campaniei, Secretariatul permanent, cu suportul 

APC, CI „La Strada”, OIM, Terre des hommes, Centrul Media pentru Tineri, ATIP Moldova şi 

mediul academic, a asigurat întreg procesul de planificare, prin elaborarea proiectului Matricei 

http://tdh-childprotection.org/news/moldovan-children-and-their-families-benefit-from-professional-support-in-the-russian-federation
http://tdh-childprotection.org/news/moldovan-children-and-their-families-benefit-from-professional-support-in-the-russian-federation
http://tdh-childprotection.org/news/moldovan-children-and-their-families-benefit-from-professional-support-in-the-russian-federation
http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=707&rid=384&l=ro
http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=708&rid=386&l=ru
http://unimedia.info/stiri/video-pastreaza-mi-lumea-%E2%80%93-campanie-de-informare-adresata-parintilor-ce-intentioneaza-sa-migreze-80360.html
http://unimedia.info/stiri/video-pastreaza-mi-lumea-%E2%80%93-campanie-de-informare-adresata-parintilor-ce-intentioneaza-sa-migreze-80360.html
http://diez.md/2014/08/06/video-campania-pastreaza-mi-lumea-este-adresata-parintilor-ce-intentioneaza-sa-emigreze/
http://diez.md/2014/08/06/video-campania-pastreaza-mi-lumea-este-adresata-parintilor-ce-intentioneaza-sa-emigreze/
http://www.allfun.md/article/34293
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de activităţi, ce a fost consultată în cadrul grupului tehnic de lucru organizat în data de 

23.06.2014 şi totodată prezentat în cadrul şedinţei cu reprezentanţii Comisiilor teritoriale din 

data de 09.10.2014. La data lansării Campaniei naţionale, 16 octombrie 2014, au fost prezente 

cel puţin 14 agenţii mass-media
1
 care au reflectat evenimentul în presa naţională. Totodată, pe 

parcursul Săptămînii Antitrafic au avut loc un şir de activităţi, a căror rezultate sunt următoarele: 

a) Două lecţii publice cu următoarele subiecte: „Cadrul legal în domeniul prevenirii 

traficului de organe, ţesuturi şi/sau celule şi a traficului de fiinţe umane cu scop de 

prelevare a organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor. Aspecte etice în practica medicală în 

vederea prevenirii traficului de fiinţe umane” şi „Dezbatere publică cu tematica 

„Siguranţa On-line”; 

b) Şedinţa Clubului de Investigaţii Jurnalistice, în cadrul căreia a fost prezentat Raportul 

analitic „Monitorizarea situaţiei în domeniul traficului de fiinţe umane - analiza stării şi 

dinamicii infracţionale pentru anul 2013”; 

c) Expoziţia de artă dedicată Zilei Europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane; 

d) Flashmob cu genericul „Protejat de comunitatea antitrafic”; 

e) Cel puţin 1000 de tineri informaţi despre riscurile fenomenului TFU şi a fenomenelor 

conexe; 

f) Cel puţin 14 agenţii mass-media
2
 au reflectat evenimentele organizate pe parcursul 

Săptămâni Antitrafic. 

 În ceea ce priveşte vizibilitatea site-ului www.antitrafic.gov.md, în această Săptămînă,  

numărul accesărilor în această perioadă a crescut de aproximativ 3 ori (de la 140 vizualizări pînă 

la 390 pe zi), iar ştirile postate au avut în jur de 436 de accesări, dublu decît în perioada normală 

a anului. Site-ul şi pagina SP de pe reţeaua de socializare Facebook a asigurat o informare 

continuă a publicului, ceea ce a sporit numărul vizualizărilor zilnice. Mai mult decît atît, 

Comisiile teritoriale au plasat la rîndul lor, pe site-urile oficiale ale Consiliilor raionale 

informaţie despre acţiunile organizate pe parcursul întregii săptămîni, asigurînd transparenţă în 

organizarea activităţilor.  

 De menţionat, că pe parcursul Campaniei naţionale, CI „La Strada” a promovat mai multe 

activităţi, printre care se numără şi 10 seminare, desfăşurate de formatorii Programului „De la 

egal la egal” în instituţii de învăţămînt din mun. Chişinău, r. Străşeni, inclusiv în raioanele de pe 

malul stîng al Nistrului – Holercani, Corjova, Dubăsarii Vechi, unde au participat în jur de 355 

persoane.  

                                                
1
 Launch of the National Campaign "Week against trafficking in human beings"-  

http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=1436&t=/Stiri-Pozitive/Comunicate-de-presa/Lansarea-Campaniei-Nationale-

Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane/   

Launch of the National Campaign "Week against trafficking in human beings"- http://migratiesigura.lastrada.md/blog/2014/10/16/lansarea-

campaniei-nationale-saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-cu-sloganul-protejat-de-comunitatea-antitrafic/ 

European Day against Human Trafficking – 2014 - http://infoeuropa.md/campanii-europene/ziua-europeana-impotriva-traficului-de-fiinte-

umane-2014/  

Anti-Trafficking Community launched national campaign "Week against trafficking in human beings"- 

http://muncitorimigranti.md/2014/10/20/comunitatea-antitrafic-a-lansat-campania-nationala-saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-

umane/ 

"Week against trafficking in human beings" started - http://www.tv7.md/ro/social/incepe-saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-

umane/ 

Human trafficking remains a problem in Moldova - http://trm.md/ro/social/traficul-de-fiinte-umane-ramane-a-fi-un-flagel-in-moldova/  

"Week against trafficking in human beings" started - http://www.ipn.md/ro/societate/65149  

"Week against trafficking in human beings"  http://www.dubasari.md/news/siptimana_de_lupta_impotriva_traficului_de_fiinte_umane/2014-10-

17-3584  

Launch of the national campaign "Week against trafficking in human beings"- https://www.privesc.eu/Arhiva/52835/Lansarea-campaniei-

nationale--Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-  

Information activity on prevention of organ trafficking - http://usmf.md/en/news/actiune-de-informare-privind-prevenirea-traficului-de-organe/  

Moldova marks Week "to combat human trafficking”- http://www.politik.md/articles/social/r-moldova-marcheaza-saptamana-de-lupta-

impotriva-traficului-de-fiinte-umane/13676/  

Stop Human Trafficking - http://www.eurotv.md/stire-stop-traficului-de-fiinte-umane  

Flashmob in the city center. How do students promote the fight against human trafficking -  http://protv.md/stiri/social/flashmob-in-centrul-

capitalei-cum-promoveaza-zeci-de-studenti---748811.html  

In Chisinau, the "Week against trafficking in human beings" came to the end- http://www.tv7.md/ro/social/la-chisinau-s-a-incheiat-saptamana-de-

lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane/  

In Chisinau, the "Week against trafficking in human beings" came to the end - http://www.ipn.md/ro/societate/65305 , 

http://www.ziare.md/news/la-chisinau-sa-incheiat-saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane 
2
 http://protv.md/stiri/social/flashmob-in-centrul-capitalei-cum-promoveaza-zeci-de-studenti---748811.html  

http://www.antitrafic.gov.md/
http://protv.md/stiri/social/flashmob-in-centrul-capitalei-cum-promoveaza-zeci-de-studenti---748811.html
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  La data de 18 octombrie 2014, CI “La Strada” a participat în calitate de partener al 

Asociaţiei Internaţionale “La Strada” în derularea campaniei la nivelul UE “Used in Europe: 

human trafficking and labour exploitation on our continent”, activităţile acestei campanii fiind 

promovate on-line inclusiv declaraţia membrilor reţelei LSI. 

Urmare a finalizării Campaniei, SP a elaborat Raportul cu privire la implementarea 

Campaniei naţionale „Săptămîna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”
3
 ce reflectă 

acţiunile realizate atît de autorităţilor publice centrale, cît şi de comisiile teritoriale şi este plasat 

pe site-ul www.antitrafic.gov.md   

 

Activitatea 2.1.17. Organizarea activităţilor de sensibilizare a asociaţiilor diasporei 

moldoveneşti privind fenomenul traficului de fiinţe umane (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Biroul pentru Relaţii cu Diaspora) 

- Parteneri: Asociaţiile  diasporei moldoveneşti 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul activităţilor, Numărul asociaţiilor informate, Numărul de materiale 

informative repartizate 

 

Pe parcursul anului 2014 au fost organizate 3 acţiuni de sensibilizare pentru 200 asociaţii 

ale diasporei moldoveneşti, fiind repartizate 540 materiale informative, în special: 

 400 de booklete “Cunoaşte-ţi drepturile”, privind prevenirea riscurilor plecării în 

străinătate, elaborat de CI “La Strada”; 

 40 postere ale campaniei de sensibilizare "Păstrează-mi lumea!" adresată părinţilor ce 

intenţionează să migreze, elaborate de “Terre des Hommes”. Suplimentar, posterul "Păstrează-mi 

lumea!", versiunea electronica, a fost plasat şi pe pagina facebook a BRD şi trimis şi prin e-mail 

la cele 248 asociaţii ale diasporei moldoveneşti de peste hotare. 

 100 postere ale campaniei de sensibilizare a părinţilor care vor să plece peste hotare 

„Oferă un plus de siguranţă pentru copilul tău”, elaborat de Consiliul Naţional pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului. 

De asemenea, în luna august 2014, CI „La Strada” a participat în campania organizată de 

BRD, informînd despre activităţile CI „La Strada”, în special despre rolul Liniei Fierbinte în 

oferirea informaţiilor utile migranţilor dar şi identificarea cazurilor de trafic de fiinţe umane şi 

exploatare, şi a transmis pentru distribuire peste hotarele ţării peste 300 broşuri „Cunoaşteţi 

drepturile”. 

 

Activitatea 2.1.18. Desfăşurarea instruirilor privind identificarea/referirea victimelor traficului 

de fiinţe umane pentru reprezentanţii asociaţilor diasporei moldoveneşti (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Biroul pentru Relaţii cu Diaspora) 

- Parteneri: Asociaţiile diasporei moldoveneşti 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul instruirilor, Numărul beneficiarilor şi, după caz, numărul victimelor 

/ potenţialelor victime identificate / referite autorităţilor naţionale de resort 

 

La data de 28 august 2014, în cadrul Zilelor Diasporei, a fost organizat Atelierul de 

instruire „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. Abordarea politicilor anti trafic 

prin prisma cooperării cu Diaspora”, la care s-au înregistrat 25 participanţi din 7 ţări (Belgia, 

Canada, Italia, Austria, Portugalia, Germania, Bulgaria). 

 

                                                
3
 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=483&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-cu-privire-la-Campania-nationala-

Saptamina-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-desfasurata-in-perioada-16-23-octombrie-2014 

http://www.antitrafic.gov.md/
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Activitatea 2.1.19. Promovarea Liniei Fierbinţi pentru migranţii moldoveni (tineri şi familii) 

aflaţi în situaţie de risc şi dificultate în Federaţia Rusă (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Biroul pentru Relaţii cu Diaspora) 

- Parteneri: Terre des Hommes, Centrul de Integrare „Migraţia şi Legea” din Federaţia 

Rusă 

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Numărul de evenimente realizate 
 

Pe parcursul anului 2014 au fost distribuite în Federaţia Rusă 7500 postere, pliante şi 

broşuri. 

De asemenea, au fost realizate 151 de interviuri, publicaţii, participări la TV şi emisiuni 

radio.  

 (http://radiovesti.ru/article/show/article_id/130645;http://www.otr-

online.ru/programmi/1240.html;  

 http://www.tdh-childprotection.org/news/keep-my-world-together; 

 http://tdh-childprotection.org/news/moldovan-children-and-their-families-benefit-from-

professional-support-in-the-russian-federation; 

 http://tdh-childprotection.org/news/police-academy-introduces-child-protection-specific-

module-into-its-curricula) 

 

Totodată, au fost realizate 6 mese rotunde în Federaţia Rusă pentru promovarea Liniei 

Fierbinţi 926 539 1330. 

Drept rezultat, pe parcursul anului 2014 au fost înregistrate 1617 apeluri cu diverse 

solicitări. 

 

2.2. REDUCEREA VULNERABILITĂŢII 

 

Activitatea 2.2.1. Organizarea sesiunilor de informare a copiilor, tinerilor şi părinţilor cu 

tematica traficului de fiinţe umane, exploatarea muncii copilului şi violenţei în familie prin 

activităţi curriculare şi extracurriculare în instituţiile de învăţămînt (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Educaţiei 

- Parteneri: APL, CI „La Strada”, CIDDC 

- Termen de realizare: 2014-2016 
- Indicatori: 100% elevi incluşi la “Educaţie civică” şi orele de dirigenţie, Numărul de activităţi 

tematice extracurriculare, de elevi participanţi la evenimente, de părinţi incluşi în activităţi de 

informare 

 

În instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, prevenirea traficului de fiinţe 

umane se realizează continuu, prin intermediul Curriculei, atît la disciplinele obligatorii 

(„Educaţie civică”, „Dirigenţie” etc.), cît şi în cadrul disciplinelor opţionale („Educaţia pentru 

viaţa de familie”, „Educaţia pentru drepturile omului” etc.), care contribuie, în mod direct sau 

indirect, la prevenirea TFU. 

Luînd în considerare caracterul ciclic în desfăşurarea procesului educaţional, obligativitatea 

disciplinelor „Educaţia civică” şi „Dirigenţie”, precum şi obligativitatea de realizare a planurilor 

de activităţi educative, în activităţile curriculare şi extracurriculare cu privire la pericolele 

asociate traficului de fiinţe umane au fost incluşi toţi elevii din sistemul de învăţămînt 

preuniversitar.  

În colaborare cu partenerii sociali, instituţiile din învăţămîntul primar şi secundar general 

au realizat pe parcursul anului 2014 peste 20 mii de ore academice alocate disciplinelor de 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/130645
http://www.otr-online.ru/programmi/1240.html
http://www.otr-online.ru/programmi/1240.html
http://www.tdh-childprotection.org/news/keep-my-world-together
http://tdh-childprotection.org/news/moldovan-children-and-their-families-benefit-from-professional-support-in-the-russian-federation
http://tdh-childprotection.org/news/moldovan-children-and-their-families-benefit-from-professional-support-in-the-russian-federation
http://tdh-childprotection.org/news/police-academy-introduces-child-protection-specific-module-into-its-curricula
http://tdh-childprotection.org/news/police-academy-introduces-child-protection-specific-module-into-its-curricula
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„Educaţie civică” şi „Dirigenţie” cu subiectele  abordate în mod direct sau indirect privind 

prevenirea TFU, cu participarea a cca 170 mii de elevi şi 3 mii de diverse activităţi 

extracurriculare cu tematica antitrafic cu implicarea a cca. 80 mii de elevi. 

Un rol important privind sensibilizarea societăţii cu privire la TFU îl au asociaţiile 

părinteşti care au fost implicate pe parcursul anului atît în organizarea întîlnirilor tematice cu 

părinţii, cît şi în activităţile cu elevii. 

În anul curent au fost organizate 600 de activităţi extracurriculare cu implicarea activă a 

23,5 mii de părinţi din şcolile republicii cu tematica prevenirii TFU. 

Din informaţia prezentată de către DGR/MÎTS s-a constatat că mai multe activităţi  

extracurriculare au fost realizate în comun cu astfel de organizaţii partenere ca: CI ”La Strada”; 

CIDDC; SP al CN CTFU; Institutul de Reforme Penale; OIM; New Hope Moldova; AO 

”Medicii lumii”; Inspectoratul Municipal de Poliţie Bălţi; CPT ”Atis”; CCF ”Sotis”; ONG 

”Onoarea şi drepturile femeii contemporane”; ONG ”Începutul vieţii”; ONG ”Credinţă, 

Speranţă”; ONG ”Moştenitorii” etc. 

Astfel, în parteneriat cu CI „La Strada”, în instituţiile de învăţămînt secundar general au 

fost organizate 41 de seminare cu participarea a 1384 de elevi privind tematica de prevenire a 

traficului de copii prin Internet şi promovarea utilizării sigure a tehnologiilor informaţionale. În 

cadrul seminarelor toţi elevii au beneficiat de materiale informaţionale (leaflete, broşuri) care 

abordează tematicile respective. 

Adiţional, la 1 iunie voluntarii CI „La Strada” au organizat în Parcul Central al capitalei un 

flash-mob dedicat tematicii siguranţa copiilor on-line, distribuind celor prezenţi materiale 

informaţionale, oferind totodată consiliere ad-hoc copiilor şi părinţiilor acestora şi promovînd 

astfel şi portalul informaţional www.siguronline.md. Portalul în cauză este gestionat de CI „La 

Strada” şi este adresat în mod special copiilor, utilizatori activi ai Internet-ului, dar şi părinţilor, 

profesorilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar. 

În prima jumătate al anului, CI “La Strada” a continuat lucrul dedicat instituţionalizării 

disciplinei opţionale “Relaţii armonioase în cuplu”, elaborate pentru instituţiile de învăţămînt 

liceal şi orientat spre prevenirea violenţei în rîndul tinerilor. Noul suport educaţional a fost 

elaborat în cadrul programului împotriva traficului de persoane în Europa de Est şi Sud-Est, 

implementat în Republica Moldova de CI „La Strada”, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe 

al Regatului Unit al Danemarcii şi cu suportul financiar al Fundaţiei OAK, în parteneriat cu 

Ministerul Educaţiei. 

Pe parcursul anului 2014 implementarea programelor interactive de prevenire a TFU în 

învăţămîntul profesional tehnic secundar şi profesional tehnic post-secundar, s-a realizat prin 

diverse activităţi la orele de dirigenţie (1 oră/săptămînă), în cadrul disciplinii obligatorii   

“Educaţia civică” (1 oră/săptămînă) şi prin activităţi extracurriculare cu tematica prevenirii 

pericolelor asociate TFU (cursuri, seminare, mese rotunde) cu participarea profesorilor, 

profesorilor-diriginţi, părinţilor, psiho-pedagogilor, cca 5 mii de persoane. Totodată, s-au 

desfăşurat proiecte de informare-educare-comunicare cu privire la pericolele asociate TFU, s-au 

elaborat materialele informative/educative cu privire la prevenirea TFU (ziare de perete, pliante, 

afişe şi broşuri). 

Pe parcursul anului de studii 2014 în instituţiile de învăţămînt superior au fost organizate 

activităţi cu genericul antitrafic: cca 200 de şedinţe cu participarea 5,6 mii de studenţi din 

universităţile republicii, 12 dezbateri cu participarea a 900 de studenţi, 12 mese rotunde cu 

participarea 220 de studenţi, o conferinţă studenţească în săptămîna antitrafic, la care au 

participat 260 de studenţi, 2 seminare cu participarea a 500 de persoane, 6 ore educative cu 

participarea a 420 de studenţi şi întîlniri cu colaboratorii MAI şi a Procuraturii cu participarea a 

300 de studenţi, campanii de informare în 22 de universităţi,  şedinţe de lucru lunare cu studenţii 

(cca.1000 de participanţi) etc. 

În incinta bibliotecilor universitare sînt amenajate standuri de carte şi de publicaţii, 

materiale informative privind cadrul juridic naţional de prevenire şi combatere a TFU.  

file:///D:/Guriev%20Nicolae%20S/Evenimente%202014/TCM%20SP/26.02.2015/www.siguronline.md
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În toate instituţiile de învăţămînt superior se organizează activităţi cu tematica prevenirii şi 

combaterii TFU. Pe parcursul anului de studii se desfăşoară acţiuni cu tematica respectivă: ore 

tematice publice, ateliere de lucru, ore extracurriculare, publicaţii universitare periodice, 

training-uri, concursuri, gazete de perete etc. 

 

În perioada raportată, CI „La Strada” a organizat următoarele activităţi de prevenire a 

violenţei în familie: 

1) Prevenirea violenţei în familie şi promovarea relaţiilor armonioase:  

La data de 21 mai curent, în Palatul de Cultură or. Ungheni, a fost organizată proiecţia 

filmului artistic “Culorile” – film care abordează problema violenţei într-o relaţie şi este adresat 

tinerilor, scopul fiind promovarea unei relaţii armonioase de cuplu intru prevenirea violenţei în 

familie. Evenimentul a fost organizat de CI „La Strada” în colaborare cu Direcţia Învăţămînt, 

Tineret şi Sport, Direcţia Cultură şi conducerea instituţiilor de învăţămînt din or. Ungheni 

(Colegiul agroindustrial, Colegiul de medicină, Colegiul Naţional al poliţiei de frontieră, etc), 

invocînd 550 tineri care au vizionat filmul şi au participat activ la dezbateri. Asemenea 

eveniment, cu participarea a 250 tineri, a avut loc în or. Ştefan Vodă, fiind organizat împreună cu 

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport, Direcţia Cultură şi conducerea liceelor teoretice „Ştefan 

Vodă”, liceul rus etc. Toţi participanţii au primit broşura „Pictează Culorile relaţiei tale” 

2) Pilotarea unui nou Curs opţional "Relaţii armonioase în cuplu” orientat spre prevenirea 

violenţei în rândul tinerilor în instituţiile de învăţământ liceal  

Pe parcursul anului 2014, CI “La Strada” a continuat lucrul dedicat instituţionalizării 

disciplinei opţionale “Relaţii armonioase în familie” elaborate la iniţiativa organizaţiei pentru 

instituţiile de învăţământ liceal şi orientat spre prevenirea violenţei în rîndul tinerilor. Astfel, 

disciplina opţională a fost pilotată cu succes în 11 licee din Republică, iar setul documentar a 

acestei discipline a fost prezentat Ministerului Educaţiei spre înaintare la Consiliului Naţional 

pentru Curricula şi, eventual, să fie propus în lista disciplinelor opţionale pentru clasele liceale. 

La 2 septembrie, disciplina opţională a fost aprobată de Consiliul Curicular ME fiind 

recomandată în calitate de disciplină opţională în instituţiile preuniversitare. 

În perioada raportată, CI „La Strada”, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, a organizat 

135 seminare la tematica prevenirea traficului de copii prin Internet şi promovarea utilizării 

sigure a tehnologiilor informaţionale pentru 3381 copii din instituţiile pre-universitare din 

diferite localităţi ale Moldovei. 

La fel au fost organizate 78 seminare cu tematica “Promovarea relaţiilor non-violente”, la 

care au participat 2154 de elevi. 

 

Activitatea 2.2.2. Organizarea seminarelor de informare pentru copiii şi adolescenţii din 

instituţiile rezidenţiale  (Realizată parţial) 

 

- Instituţia responsabilă: MEd (Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică)   

- Parteneri: APL, CIDDC, serviciile raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică 

- Termen de realizare: Semestrul I, 2014 

- Indicatori: Organizarea a 2 seminare/3 zile fiecare pentru circa 175 copii absolvenţi ai 

instituţiilor rezidenţiale 

 

În conformitate cu HG nr.732 din 16.09.2013 în republică activează Centrul Republican de 

Asistenţă Psihopedagogică (CRAP) şi 35 de Servicii raionale, municipale de asistenţă 

psihopedagogică în fiecare unitate administrativ teritorială din ţară, care acordă asistenţă 

specialiştilor din cadrul Serviciilor, cadrelor didactice şi de sprijin, psihologilor din cadrul 

instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, altor specialişti implicaţi în 

procesul de incluziune educaţională, administraţiei publice locale, copiilor şi familiilor acestora. 

Cu suportul CRAP se realizează informarea copiilor şi adolescenţilor, inclusiv şi din instituţiile 
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rezidenţiale (potenţialele victime/ grupul de risc) privind pericolele asociate traficului de fiinţe 

umane. 

Pentru creşterea gradului de informare în rîndurile persoanelor social vulnerabile, CIDDC 

în parteneriat cu Concordia Moldova, în lunile februarie şi mai a organizat 2 seminare cu durata 

de 2 zile fiecare în domeniul Dezvoltării deprinderilor de viaţă şi prevenirii riscurilor sociale, 

inclusiv a migraţiei ilegale şi traficului de fiinţe umane, pentru 60 de elevi din Gimnaziul Pîrîta, 

raionul Dubăsari. Astfel de activităţi se vor desfăşura şi în instituţiile rezidenţiale din republică  

pe parcursul anului de studii 2014-2015. 

 

Activitatea 2.2.3. Organizarea orelor de dirigenţie cu tematica „Tu poţi fi victimă” şi 

organizarea unor dezbateri cu genericul „Riscul de a deveni victima traficului de fiinţe umane” 

(Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Educaţiei 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul orelor/evenimentelor şi numărul de beneficiari 

 

Tematica pericolelor asociate traficului de fiinţe umane persistă la orele de dirigenţie în 

instituţiile de învăţămînt pe toate nivelurile educaţionale. Cca 4,5 mii de ore de dirigenţie cu 

tematica „Tu poţi fi victimă” şi a dezbaterilor cu genericul „Riscul de a deveni victima traficului 

de fiinţe umane” sau cu un generic similar au fost realizate în şcoli cu participarea a 103 mii de 

elevi. 

 

Activitatea 2.2.4. Promovarea unui Internet mai sigur pentru copii prin intermediul consilierilor 

on-line şi încurajarea raportărilor prin portalul informaţional www.siguronline.md (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: MAI (Inspectoratul General al Poliţiei), MTIC 

- Parteneri: Centrul Internaţional „La Strada” 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul accesărilor, numărul consultanţelor oferite, Numărul cazurilor 

referite la instituţiile competente 

 

În anul 2014, CI „La Strada” a continuat gestionarea portalului informaţional 

www.siguronline.md,  fiind oferite 168 consilieri on-line. În 2014 site-ul a fost accesat de 9.489 

vizitatori unici. 

La 1 iunie voluntarii CI „La Strada” au organizat în Parcul Central al capitalei un flash- 

mob dedicat tematicii siguranţa copiilor online, distribuind celor prezenţi materiale 

informaţionale, oferind totodată consiliere ad-hoc copiilor şi părinţiilor acestora şi promovând 

astfel şi portalul informaţional www.siguronline.md. Portalul în cauză este gestionat de CI „La 

Strada”  şi este adresat în mod special copiilor, utilizatori activi ai Internet-ului, dar şi părinţilor, 

profesorilor din instituţiile de învăţămînt preuniversitar. 

 

Activitatea 2.2.5. Distribuirea materialelor informaţionale privind prevenirea violenţei faţă de 

copii (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

- Parteneri: Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul materialelor distribuite 

 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/user/Application%20Data/Microsoft/Word/www.siguronline.md
file:///E:/Documents%20and%20Settings/user/Application%20Data/Microsoft/Word/www.siguronline.md
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În anul 2014 CNPAC a distribuit circa 45 mii materiale informative pentru copii, părinţi şi 

adolescenţi în domeniul prevenirii şi intervenţiei în cazurile de abuz faţă de copii.  

În acelaşi timp, în cadrul campaniei „Protejează-mi copilăria” la care CNPAC este 

partener, au fost distribuite profesioniştilor, în special din mun. Chişinău, mun. Bălţi, rle 

Căuşeni, Leova şi Orhei, cca 195 mii leaflete, fapt ce încurajează raportarea cazurilor de 

violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copiilor către autorităţile abilitate cu protecţia copilului.  

Menţionăm că în acest an CNPAC a extins aria de distribuţie a materialelor informative şi 

în regiunea din stînga Nistrului. Astfel, au fost adaptate, tipărite şi oferite pentru distribuţie 

organizaţiilor partenere din stînga Nistrului 3 publicaţii CNPAC în limba rusă pentru părinţi şi 

profesionişti. 

 

Activitatea 2.2.6. Promovarea programelor/imaginii altruiste de donare, prin măsuri de garantare 

a siguranţei donatorilor în viată şi de prevenire a traficului de organe (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Sănătăţii 

- Parteneri: Agenţia Transplant, organizaţiile internaţionale, ONG-urile 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul evenimentelor organizate 

 

Cu suportul Consiliului Europei este implementat Proiectul TWINNING ,,Consolidarea 

Agenţiei de Transplant din Republica Moldova şi armonizarea legislativă în sfera calităţii şi 

siguranţei substanţelor de origine umană,, (decembrie 2013 – decembrie 2015: cu un buget de 1 

milion 200 mii euro). 

In vederea promovării imaginii altruiste de donare prin măsuri de garantare a siguranţei 

donatorilor în viată şi de prevenire a traficului de organe în cadrul proiectului TWINING: 

 în perioada 24 – 27 iunie 2014 a fost organizat cursul de instruire în domeniul donării de 

organe, ţesuturi şi celule umane cu scop terapeutic,cu participarea a 40 persoane din republică. 

 în perioada 02 – 05 septembrie 2014 a fost organizat cursul de instruire în domeniul 

transplantului de organe, cu participarea a 50 persoane din republică. 

Instruirile au fost realizate cu suportul Ministerului Sănătăţii şi a Universităţii de Stat de 

Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". 

La iniţiativa Secretariatului permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului 

de fiinţe umane, Ministerul Sănătăţii, de comun cu USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Agenţia de 

Transplant, la data de 20 octombrie 2014, a organizat o lecţie publică cu genericul „Aspecte etice 

în practica medicală în vederea prevenirii traficului de organe, ţesuturi şi celule umane. Tendinţe 

şi perspective”. 

 

Activitatea 2.2.7. Colaborarea cu ONG-le de profil în vederea diseminării informaţiei prin 

intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă despre pericolele traficului de fiinţe 

umane (Nerealizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (ANOFM) 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Cantitatea pliantelor diseminate 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă nu a furnizat agenţiilor teritoriale 

pliantele respective pentru diseminare. 

 

Activitatea 2.2.10. Dezvoltarea reţelei de centre comunitare/ servicii de sănătate mintală la nivel 

de raion (Realizată) 
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- Instituţia responsabilă: Ministerul Sănătăţii 

- Parteneri: Organizaţiile internaţionale 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de centre/servicii instituite, Numărul de beneficiari incluşi în 

serviciile respective 
 

Prin Ordinul nr.407 din 16.05.2014 „Cu privire la Centrele Comunitare de Sănătate 

Mintală”, Ministerul Sănătăţii a indicat conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice de a 

deschide, pînă la data 01 septembrie 2014, în incinta Centrelor Medicilor de Familie / Centrelor 

de Sănătate de nivelul I Centre Comunitare de Sănătate Mintală, asigurînd, concomitent, cu 

spaţii şi dotare necesară. 

Astfel, la moment sunt deschise şi funcţionează 25 Centre de Sănătate Mintală (anul 2013 – 

5 CCSM), finanţate din Fondul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Suma contractată 

pentru anul 2014 a constituit – 5.374.638 lei. 

În noiembrie 2014 a fost semnat Memorandum de Înţelegere între Ministerul Sănătăţii şi 

Agenţia Elveţiană cu privire la proiectul „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală 

în Republica Moldova”, Prima fază: 01.08.2014 – 31.07.2018. 

Obiectivul general al Proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea bunăstării 

utilizatorilor de servicii de sănătate mintală prin acces la servicii funcţionale de sănătate mintală 

la nivel de comunitate 

Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare va contribui la implementarea 

Proiectului "Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova" cu o 

asistenţă financiară în valoare totală de 5'850’000.00 CHF. 

În cadrul acestui proiect vor fi create 4 centre comunitare model de sănătate mintală. 

Implementarea noului model de îngrijire în comunitate a persoanelor cu probleme de sănătate 

mintală va fi efectuată prin strînsa cooperare a factorilor de decizie, precum şi a responsabililor  

pentru elaborarea politicilor la nivel naţional şi a actorilor-cheie la nivel local (autorităţile locale, 

managerii instituţiilor). 

De asemenea, cu suportul asistenţei oferite în cadrul Proiectului „Suport pentru reforma 

serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova” se preconizează revizuirea de către 

Ministerul Sănătăţii a cadrului legislativ şi normativ în domeniul sănătăţii mintale, ajustarea şi 

elaborarea protocoalelor clinice naţionale, programelor curriculare de instruire pentru specialiştii 

din domeniul sănătăţii, precum şi promovarea activităţilor de informare, educare şi comunicare 

pentru familiile şi comunităţile din toate raionalele Republicii. 

Prin Ordinul nr.1568 din 27.12.2013 „Cu privire la aprobarea  Nomenclatorului instituţiilor 

medico-sanitare spitaliceşti”, începînd cu data de 01.01.2014, în fiecare spital raional au fost 

deschise paturi psihiatrice acute. În prezent în republică sunt desfăşurate 1531 paturi psihiatrice, 

dintre care 186 paturi psihiatrice acute în spitalele raionale. 

 

Activitatea 2.2.11. Dezvoltarea serviciilor de sănătate prietenoasă tinerilor (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Sănătăţii 

- Parteneri: APL, Biroul de Cooperare al Elveţiei 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de centre instituite, Numărul de beneficiari incluşi în serviciile de 

sănătate prietenoasă tinerilor 

 

În prezent, în republică sunt instituite 38 Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, toate 

fiind contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Comparativ cu anul 2013, în 

anul curent cuantumul cheltuielilor pentru contractarea acestor Centre s-a majorat de la 5 mln. lei 

la 7,5 mln. lei. 
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În perioada anului 2014, au beneficiat de servicii de sănătate prietenoase tinerilor circa 150 

mii tineri. 

În cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor s-au oferit circa 320 consultaţii 

persoanelor care au fost implicate în traficul cu fiinţe umane şi victime ale violenţei.  

 

Activitatea 2.2.12. Dezvoltarea serviciilor de protecţie şi asistenţă pentru copii (secţie mamă- 

copil, serviciul „Respiro”) (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Sănătăţii 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de servicii dezvoltate, Numărul de beneficiari-copii incluşi în 

serviciile de protecţie şi asistenţă pentru copii, inclusiv cupluri mamă-copil 

 

În vederea reducerii vulnerabilităţii, în subordinea Ministerului Sănătăţii activează 2 Centre 

de Plasament (mun.Bălţi, mun.Chişinău), în care funcţionează 2 secţii maternale, cu cîte 8 paturi 

fiecare. 

Pe parcursul perioadei de referinţă în aceste secţii au fost asistate 38 cupluri „mamă-copil”. 

Concomitent, în ambele Centre de Plasament funcţionează secţii de zi pentru recuperarea şi 

reabilitarea copiilor cu diferite nevoi speciale. În ambele Centre pe parcursul anului 2014 au fost 

asistaţi 492 copii. 

În cadrul Centrului de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă, mun. 

Chişinău, a fost creat un nou serviciu – Serviciul „Respiro”, în care au fost incluşi 20 copii 

pentru asigurarea tratamentului de reabilitare. 

În luna iulie 2014 în cadrul Centrului de Plasament din mun. Bălţi a fost deschis un nou 

serviciu pentru îngrijirea şi reabilitarea copiilor cu greutate mică şi foarte mică la naştere. În 

acest serviciu au fost incluse  58 cupluri mamă – copil pentru îngrijiri medicale. 

Totodată, în Centrul de Plasament Bălţi din martie 2014 se implementează proiectul 

,,Prevenirea instituţionalizării şi stabilirea unei forme de protecţie de tip familial pentru copii 

rezidenţiali aflaţi în CPTR copii Balţi,, susţinut de Hope and Homes for children din Marea 

Britanie şi Ambasada Finlandei la Bucureşti. Pînă în prezent au fost efectuate lucrări de reparaţii 

a spaţiului pentru prestarea serviciilor respective de protecţie a copilului şi familiei, cît şi 

elaborată lista de dotare şi amenajare a spaţiilor (proiectul este pînă în decembrie 2015, bugetul 

proiectului fiind de 150 mii lei). 

Finanţarea Centrelor de Plasament (mun.Bălţi, mun.Chişinău) este din Bugetul de Stat. 

Pentru anul 2014 au fost aprobate în total pentru ambele instituţii 33048,3 mii lei (pentru 1 

copil/an – 94424 lei), comparativ cu 28573,7 mii lei (pentru 1 copil/an – 81639 lei) în anul 2013. 

Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă, mun. Chişinău – aprobat 

total 19204,1 mii lei (pentru 1 copil/an – 96020 lei), comparativ cu 16211,00 mii lei (pentru 1 

copil/an – 81055 lei) în anul 2013. 

Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru copii, mun. Bălţi – aprobat total 

13844.2 mii lei (pentru 1 copil/an – 92295 lei), comparativ cu 12362,00 mii lei (pentru 1 copil/an 

– 82418 lei) în anul 2013. 

 

Activitatea 2.2.13. Implementarea programului de instruire continuă “Gestiunea eficientă a 

afacerii” (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei (ODIMM) 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de persoane instruite, Numărul consultaţiilor acordate, Numărul 

cursurilor organizate, Numărul femeilor participante 
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Pe parcursul anului 2014, au fost acordate 3523 consultaţii cu privire la condiţiile de 

participare la Programul de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii”, modulele de 

instruire, înscrierea la seminare precum şi la Program în general. 

În cadrul Programului menţionat, au fost instruiţi 2710 persoane. Din numărul de persoane 

instruite, 66,5 % sunt femei. 

În total au fost organizate 98 seminare în localităţile din următoarele 20 raioane: mun. 

Chişinău, mun. Bălţi, Teleneşti, Criuleni, Dubăsari, Ungheni, Anenii Noi, Orhei, Călăraşi, 

Străşeni, Comrat, Leova, Cahul, Basarabeasca, Cantemir, Taraclia, Ştefan Vodă, Sîngerei, Făleşti 

şi Rîşcani. 

Este de menţionat că cele mai solicitate module de instruire de către întreprinzători au fost: 

„Contabilitatea pe domenii de aplicare”, „Planificarea afacerii”, „Achiziţii publice”, „Tehnici 

eficiente de vînzare”, „Legislaţia muncii şi Managementul Resurselor Umane”. 

 

Activitatea 2.2.14. Implementarea Programului-pilot de atragere a remitenţelor în economie 

(PARE 1+1) (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei (ODIMM) 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul persoanelor instruite, Numărul proiectelor investiţionale depuse spre 

finanţare, Numărul contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate, Suma investiţiilor 

preconizate 

 

Pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul Programului „PARE 1+1” au fost acordate 

3085 consultaţii în oficiu, prin telefon şi email. 

Întru mediatizarea Programului, a fost elaborat un Plan de comunicare, în baza căruia au 

fost iniţiate un şir de acţiuni de promovare, în special: 

 Participarea cu stand la Expoziţia “Fabricat în Moldova” şi „B2B”, unde au fost acordate 

consultaţii, distribuite materiale informative. 

 Publicarea şi distribuirea pliantelor “PARE 1+1”, broşurilor “Istorii de succes”, cu 

includerea celor 313 beneficiari ai Programului din perioada 2011-2013, “Oportunităţi de 

dezvoltare a antreprenorialului”, unde a fost inclusă informaţia cu privire la toate Programele şi 

proiectele implementate în domeniul creării şi dezvoltării IMM.  

 Organizarea Conferinţei anuale a Programului “PARE 1+1” cu tradiţionalul generic 

“Împreună creăm viitorul acasă”, la care au participat cca 100 antreprenori. 

 Organizarea mesei rotunde “Business la puterea feminin”, cu participarea a 40 femei, 

beneficiare “PARE 1+1”. 

 Organizarea unei mese rotunde informative cu participarea specialiştilor IMM din cadrul 

secţiilor economie ale Consiliilor raionale. 

 Transmiterea scrisorilor informative şi materialelor promoţionale ale Programului “PARE 

1+1” în toate primăriile localităţilor din republică. 

 Diseminarea informaţiilor despre PARE 1+1 în cadrul a 2 Tîrguri a locurilor de Muncă - 

unul organizat de Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu piaţa Muncii al USM, iar altul de 

ANOFM; 

 Organizarea evenimentului „Zile de informare despre programele ODIMM”, în 2 

instituţii de învăţămînt superior din Moldova (ASEM şi UAM) în scopul informării tinerilor 

privind oportunităţile de iniţiere şi /sau dezvoltare a afacerii prin intermediul programelor de 

suport ODIMM; 

 Organizarea în or. Padova şi or. Mestre, Italia, a două întruniri cu cca 100 migranţi 

moldoveni cărora le-a fost prezentat Programul „PARE 1+1” şi oportunităţile de dezvoltare a 

afacerilor în ţara de origine; 



 36 

 Participarea la masa rotundă (iulie 2014) „Oportunităţile „PARE 1+1”, organizată pentru 

colaboratorii NEXUS-Moldova, care diseminează informaţia privind Programul în cadrul 

regiunilor în care activează centrele NEXUS (Edineţ, Ungheni, Cahul); 

 Participarea la Congresul Diasporei, desfăşurat în luna septembrie 2014 şi prezentarea 

„Oportunităţilor şi rezultatelor Programului”; 

 Participarea la Zilele Diasporei (28-29 august 2014): 

 Organizarea atelierului de lucru „Dezvoltă Afacerea ta Acasă!”. Evenimentul a avut drept 

obiectiv informarea a cca 40 persoane, reprezentanţi din diasporă, migranţi şi rudele acestora, 

despre programele de dezvoltare antreprenorială gestionate de ODIMM, istoriile de succes, 

precum şi un film de scurtă durată cu beneficiarii Programului “PARE 1+1”. 

 Participarea cu stand informativ în cadrul „Tîrgului de Informare pentru Diasporă şi 

Cetăţenii reîntorşi”, în cadrul căruia au fost oferite consultaţii privind programele 

antreprenoriale implementate de ODIMM. 

 Prezentarea Programului în cadrul Seminarului de Politici Publice „Diaspora Economică 

pentru Moldova”. Concomitent, colaboratorii ODIMM au fost parte a echipei care a elaborat 

propunerea de politica publică privind serviciile financiare şi accesul la finanţare.   

 Participarea cu un stand informativ la sărbătoarea „Toamna de Aur”, în r. Criuleni (26 

octombrie 2014), în cadrul căreia au fost acordate consultaţii potenţialilor beneficiari ai 

locuitorilor raionului respectiv. Evenimentul a fost desfăşurat în contextul inaugurării Biroului 

Comun de Informaţii şi Servicii din r. Criuleni. 

 Promovarea Programului „PARE 1+1” în cadrul diverselor evenimente organizate de 

partenerii ODIMM. 

 

În cadrul PARE 1+1 au fost organizate 22 cursuri de instruire antreprenorială, la care au 

participat 498 migranţi şi rudele de gradul I ale acestora. Din numărul total de persoane instruite 

în anul 2014, 29,3% sunt femei, iar 44,3% - antreprenori. 

Pentru obţinerea finanţării prin intermediul Programului, au fost depuse 630 de cereri de 

participare, inclusiv 302 de cereri de finanţare nerambursabilă, dintre care au fost semnate 191 

contracte. Din numărul total de contracte încheiate, 64 de afaceri sunt fondate sau gestionate de 

femei (33,5%). 

Suma granturilor acceptate constituie 37,05 mil.lei, ceea ce favorizează investiţii în 

economie în valoare de 125,4 mil.lei. Se planifică, ca fiecare leu alocat din „PARE 1+1” să 

atragă cca 3 lei investiţii în economia naţională. 

 

Activitatea 2.2.15. Organizarea activităţilor de timp liber (dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

prevenirea riscurilor sociale) pentru copiii din instituţiile rezidenţiale şi semenii lor (Realizată 

parţial) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Educaţiei 

- Parteneri: APL, CIDDC, ONG-urile de profil 

- Termen de realizare: Semestrul I, 2014 

- Indicatori: Organizarea a cîte 2 întîlniri de 2 ore – pentru circa 400 copii, săptămînal 

 

Cu suportul Soroptimist International Uniunea din Norvegia, în perioada martie şi iunie 

2014 au fost organizate 2 seminare cu durata de 2 zile fiecare „Primii paşi în dezvoltarea unei 

afaceri”. La această activitate au fost instruiţi 40 de adolescenţi, foşti absolvenţi ai gimnaziilor- 

internat. 

În lunile noiembrie-decembrie 2014 au fost organizate seminare de dezvoltare a abilităţilor 

de viaţă pentru elevii claselor absolvente (VIII-IX) din gimnaziile-internat din Bender, Leova, 

Străşeni. 
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Activitatea 2.2.16. Acordarea de sprijin şi de asistenţă pentru adolescenţi, absolvenţi ai 

gimnaziilor internat în continuarea studiilor profesionale şi angajarea în cîmpul muncii 

(potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane) (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Educaţiei 

- Parteneri: APL, CIDDC, ONG-urile de profil 

- Termen de realizare: Semestrul I, 2014 

- Indicatori: 40 de fete şi băieţi asistaţi (studenţi ai şcolilor profesionale, colegiilor şi 

universităţilor) 

 

Pe parcursul anului 2014, cu suportul CIDDC în parteneriat cu Soroptimist International 

Uniunea din Norvegia, Liechtenstein Development Service OSCE Viena, 52 de fete şi băieţi, 

absolvenţi ai şcolilor internat au beneficiat de asistenţă şi ajutor (servicii medicale, consiliere 

psihologică, rechizite, etc.) în procesul de continuare a studiilor profesionale în licee, şcoli 

profesionale şi colegii. 

 

Activitatea 2.2.17. Implementarea Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, 

componenta instruire (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei (ODIMM, Directoratul Liniei de Credit) 

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul consultaţiilor acordate, Numărul persoanelor instruite, Numărul 

cursurilor de instruire desfăşurate 

 

Pe parcursul anului 2014, a continuat implementarea Componentei I a Programului 

Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, prin care au fost acordare 1950 consultaţii şi au fost 

instruiţi 662 tineri. Cursurile s-au desfăşurat în 11 raioane, precum: Nisporeni, Ungheni, 

Călăraşi, Soroca, Cimişlia, Rîşcani, Ştefan Vodă, Edineţ, Hînceşti, Ceadîr-Lunga, şi mun. 

Chişinău cu implicarea tinerilor din republică. 

Din numărul total al participanţilor la cursurile de instruire PNAET, 44,5% sunt femei, iar 

15,7% - agenţi economici. 

 

2.3. CONTROL ADMINISTRATIV 

 

Activitatea 2.3.1. Monitorizarea implementării prevederilor lit.g
1
) alin.(1) art.19 al Legii nr. 

180-XVI  din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă  în partea ce ţine de responsabilizarea 

agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă de a interveni în elucidarea conflictelor apărute 

între angajatorul din ţara de destinaţie şi cetăţeanul Republicii Moldova (În curs de realizare) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (ANOFM), 

Ministerul Economiei (Camera de Licenţiere) 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Raport de monitorizare realizat 

 

Pe parcursul perioadei de raportare, în procesul de informare de către ANOFM a agenţilor 

economici doritori să iniţieze activităţi de plasare în cîmpul muncii conform prevederilor Legii 

nr.180-XV din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă, au fost oferite consultaţii despre 

clauzele generale necesare ce urmează a fi stipulate în acordurile de colaborare cu intermediarii 

străini, precum şi în proiectele contractelor individuale de muncă. Agenţii economici sunt 

informaţi despre necesitatea includerii în acordurile de colaborare şi a prevederii ce ţine de 
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intervenţia agenţiei private în elucidarea conflictelor apărute între angajatorul din ţara de 

destinaţie şi cetăţeanul Republicii Moldova. Concomitent, odată cu obţinerea licenţei de 

activitate, agenţiile private de ocupare sunt informate despre drepturile şi obligaţiunile acestora, 

în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv şi faptul implicării, după caz, în 

elucidarea conflictelor apărute între subiecţii contractului individual de muncă. 

 

Activitatea 2.3.2. Examinarea sesizărilor privind respectarea condiţiilor de licenţiere de către 

titularii de licenţă ce se referă la activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în 

ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb 

educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o 

perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară; activitatea de turism (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei (Camera de Licenţiere) 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de cazuri examinate 

 

Pe parcursul perioadei de raportare aferente activităţii Camerei de Licenţiere, în scopul 

prevenirii şi combaterii TFU, au fost emise/adoptate: 

- pentru activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în 

străinătate, activitatea de încredere/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-

cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă 

determinată de timp, în perioada vacanţei de vară: 

 17 decizii de retragere a licenţelor, temei juridic: art. 7 alin. (2) lit. a),  art. 21 alin. (2) lit. 

a), lit. e), lit. f)  şi alin. (6) ale Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin 

licenţiere a activităţii de întreprinzător; 

 1 decizie de suspendare a licenţei, temei juridic: art. 7 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. (1)-(3) ale 

Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 

întreprinzător; 

 0 decizie privind recunoaşterea nevalabilităţii licenţei. 

 

- pentru activitatea de turism: 

 44 decizii de retragere a licenţelor, temei juridic: art. 7 alin. (2) lit. a),  art. 21 alin. (2) lit. 

a), lit. e), lit. f)  şi alin. (6) ale Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin 

licenţiere a activităţii de întreprinzător; 

 11 decizii de suspendare a licenţelor, temei juridic: art. 7 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. (1)-(3) 

ale Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 

întreprinzător; art. 14 alin. (2) al Legii nr. 352-XVI din 24.11.2006 cu privire la organizarea 

şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova; 

 

Activitatea 2.3.3. Aplicarea măsurilor de control în instituţiile autorizate de a efectua transplant 

de organe, iar în cazul depistării unor încălcări ale legislaţiei în vigoare – sesizarea organelor de 

drept competente (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Sănătăţii (Agenţia Transplant) 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de controale efectuate în instituţiile autorizate şi măsurile întreprinse 

în vederea lichidării neajunsurilor depistate 

 

Pe parcursul anului 2014 Agenţia de Transplant a efectuat 8 măsuri de control în instituţiile 

medico-sanitare publice autorizate, în vederea verificării şi actualizării listei de aşteptare pentru 
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transplant renal. În aceiaşi perioadă au fost efectuate şi 6 inspecţii de control în instituţiile 

autorizate pentru prelevare şi transplant. În total au fost efectuate 14 măsuri de control.  

Ca rezultat, a fost revocată autorizarea de activitate a IMSP Centrul Stomatologic 

Municipal în vederea desfăşurării activităţii de transplant de nervi.  

În cadrul a 5 instituţii medicale au fost efectuate inspecţii în vederea autorizării lor sau a 

extinderii autorizaţiei cu activităţi suplimentare. În total au fost efectuate 19 măsuri de control.  

 

Activitatea 2.3.4. Revizuirea şi, după caz, modificarea legislaţiei în vederea respectării 

angajamentelor internaţionale conform cărora inspectorii de muncă pot să efectueze controale 

inopinate (Realizată parţial) 

 

- Instituţia responsabilă: MMPSF (Inspectoratul de Stat al Muncii) 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Legislaţie de profil revăzută şi, după caz, modificată 

 

Inspectoratul de Stat al Muncii a revizuit legislaţia aferentă activităţilor de inspecţie, a 

elaborat, iar Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a înaintat Secretariatului permanent 

al CN CTFU proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind controlul de stat 

asupra activităţii de întreprinzător nr.131 din 08.06.2012. Acest proiect de Lege urmează să fie 

integrat într-un proiect de Lege pentru completarea şi modificarea unor acte legislative, pe care îl 

elaborează şi îl va promova Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane. 

 

Activitatea 2.3.5. Valorificarea prevederilor memorandumului de colaborare cu Centrul pentru 

Combaterea Traficului de Persoane  (În curs de realizare) 

 

- Instituţia responsabilă: MMPSF (Inspectoratul de Stat al Muncii) 

- Parteneri: Ministerul Afacerilor Interne 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul referirilor şi a acţiunilor comune 

 

Acţiunea în cauză este inexecutabilă datorită prevederilor Legii nr.131 din 08.06.2012. 

Legea în cauză prevede că controlul nu poate fi efectuat mai devreme de 5 zile din momentul 

înştiinţării agentului supus controlului. În contextul acestei norme, orice acţiune individuală, sau 

comună orientată spre identificarea şi documentarea cazurilor de traficare a persoanelor în 

scopuri de exploatare prin muncă este lipsită de sens. Totodată, pe parcursul anului 2014 

Inspectoratul de Stat al Muncii a conlucrat activ cu CCTP şi Comisiile teritoriale pentru 

combaterea traficului de fiinţe umane în vederea desfăşurării diferitor seminare şi ateliere de 

lucru. Astfel, colaboratorii ISM au participat în cadrul a 15 acţiuni desfăşurate în mun. Chişinău, 

raioanele Leova, Căuşeni, Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Rîşcani şi Soroca. 

Totodată, în vederea realizării prevederilor Planului de acţiuni privind minimizarea 

practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.477 din 28.06.2011, în vederea asigurării monitorizării permanente a respectării 

legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă pentru protejarea drepturilor salariaţilor şi 

contracararea muncii la negru, în anul 2014 la 93 agenţi economici şi 31 angajatori-persoane 

fizice au fost constatate 256 persoane ce activau fără forme legale de angajare, inclusiv 101 

femei şi 13 minori. De către inspectorii de muncă au fost încheiate 114 procese-verbale cu 

privire la contravenţie, care se înglobează în numărul total de procese-verbale cu privire la 

contravenţie. Ca rezultat al acţiunilor întreprinse de către inspectorii de muncă – 134 persoane au 

fost repuse în drepturi, fiindu-le legalizate relaţiile de muncă cu angajatorii. 
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III. ASISTENŢA ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ A VICTIMELOR ŞI MARTORILOR 

 

3.1. IDENTIFICAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 

 

Activitatea 3.1.1. Organizarea cursurilor de instruire pentru angajaţii Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene în domeniul identificării victimelor traficului de fiinţe umane 

(Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul instruirilor, Numărul beneficiarilor 

 

MAEIE, în comun cu Misiunea OIM în Moldova şi CI „La Strada”, a organizat la 12 iunie 

2014, un curs de instruire pentru 25 colaboratori ai misiunilor diplomatice de peste hotarele ţării 

privind aspectele identificări victimelor traficului de fiinţe umane. Discuţiile s-au axat pe rolul 

implicării MDOC în vederea identificării victimelor TFU, acordării asistenţei acestora, eventual 

stoparea situaţiilor de acest gen peste hotarele RM. Reprezentanţii organelor publice de 

specialitate au menţionat acţiunile ce urmează a fi întreprinse de către colaboratorii misiunilor 

diplomatice şi oficiilor consulare la depistarea cazurilor traficului de fiinţe umane.  

La 12 iunie 2014, OIM în parteneriat cu CI „La Strada”, la solicitarea MAEIE, au organizat 

un curs de instruire (2 zile) pentru 25 colaboratori ai misiunilor diplomatice de peste hotarele 

ţării privind aspectele identificări victimelor traficului de fiinţe umane. 

 

Activitatea 3.1.2. Stabilirea contactelor de lucru cu autorităţile abilitate în ţările de destinaţie cu 

scopul de a facilita identificarea potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane din rîndul 

imigranţilor ilegali şi a minorilor neînsoţiţi înainte de repatriere (În curs de realizare)  

 

- Instituţia responsabilă: MAEIE (misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii 

Moldova în străinătate), MMPSF, MAI 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de întrevederi cu autorităţile competente din străinătate, Numărul de 

persoane repatriate 

 

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate, prin 

intermediul Ministerelor Afacerilor Externe ale statelor de reşedinţă, reprezentanţelor 

organizaţiilor internaţionale, precum OIM, „La Strada”, „UN Women” ş.a., colaborează activ cu 

autorităţile abilitate din ţările de destinaţie cu scopul de a facilita identificarea potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane. 

 

Activitatea 3.1.3. Identificarea victimelor traficului de fiinţe umane prin intermediul Liniei 

fierbinţi; oferirea asistenţei victimelor şi rudelor acestora; referirea în instituţiile abilitate 

(Realizată) 
 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

- Parteneri: Centrul Internaţional „La Strada” 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul apelurilor, Numărul consultaţiilor oferite, Numărul cazurilor referite 

instituţiilor abilitate 
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În perioada raportată, CI “La Strada” a oferit consultaţii în 10.605 apeluri la Linia 

Fierbinte, dintre care 9.351 apeluri ţin de aspectul de prevenire a TFU şi 260 sunt apeluri SOS 

(cazuri de TFU/exploatare), dintre care 48 cazuri au fost identificate ca cazuri de trafic (adulţi) şi 

6 cazuri trafic de copii. Cazurile identificate au fost referite partenerilor din cadrul SNR dar şi la 

CCTP în dependenţă de caz. 

Cu privire la cazurile de trafic de copii, în anul 2014 avocatul CI „La Strada” a prezentat 

interesele a 6 minori - victime ale traficului de copii. 

De asemenea, în anul 2014, CI „La Strada” a lansat portalul informaţional 

www.migratiesigura.md adresat potenţialilor migranţi, acesta fiind accesat în perioada raportată 

de 5.061 vizitatori unici. 

 

Activitatea 3.1.4. Instruirea profesioniştilor în aplicarea instrucţiunii privind mecanismul 

intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea 

copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: MMPSF, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, MAI 

- Parteneri: APL, CNPAC, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

- Termen de realizare: 2014-2015 

- Indicatori: Numărul activităţilor de instruire, Numărul specialiştilor instruiţi 

 

În anul 2014 au fost organizate şi desfăşurate ateliere de lucru la tema „Aplicarea 

mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării, 

traficului”, pentru echipele multidisciplinare, organizate de Centrul Naţional de Prevenire a 

Abuzului faţă de Copii, cu suportul UNICEF Moldova, după cum urmează: 

 la data de 12 martie 2014 în raionul Căuşeni (au participat 30 lucrători medicali); 

 în perioada 09 – 11 aprilie 2014 în mun.Bălţi (au participat 75 lucrători medicali). 

De asemenea, în perioada 13 – 16 mai 2014, 5 specialişti din instituţiile medicale au 

participat la un atelier de lucru, organizat în cadrul proiectelor „Protecţia copiilor faţă de 

violenţă, abuz, neglijare şi exploatare în Moldova”, susţinut de reprezentanţa UNICEF Moldova, 

şi „Colaborarea Republicii Moldova şi Estonia în asistenţa copiilor abuzaţi sexual şi fizic”, 

susţinut de Ministerul Afacerilor Externe din Estonia. 

În perioada 21 octombrie – 07 noiembrie 2014 au fost organizate şi desfăşurate cinci 

ateliere de lucru cu specialiştii din domeniul protecţiei copilului, asistenţei sociale, educaţiei, 

sănătăţii, ordinei publice din mun. Chişinău. Din cadrul sistemului de sănătate au participat 

medici din cadrul Serviciului de asistenţă medicală urgentă şi medici legişti. Activitatea se 

înscrie în cadrul proiectului „Protecţia copiilor faţă de violenţă, abuz, neglijare şi exploatare în 

Moldova”, susţinut de reprezentanţa UNICEF Moldova, şi implementat de Centrul Naţional de 

Prevenire a Abuzului Faţă de Copii (au participat 10 specialişti din domeniul sănătăţii). 

În vederea implementării Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare 

pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale 

victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului 

nr.270 din 08 aprilie 2014, prin ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne 

nr.153/1043/1042/293 din 08 octombrie 2014 a fost aprobată Fişa de sesizare a cazului suspect 

de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului. 

În vederea coordonării, evaluării şi monitorizării serviciilor medicale acordate copiilor la 

nivelul sectorului de asistenţă medicală primară, consultativă, spitalicească şi urgentă, din cadrul 

teritoriului administrativ, Ministerul Sănătăţii a elaborat şi aprobat, prin Ordinul nr.961 din 

26.09.2014, Fişa de post a specialistului principal în asistenţa medicală a mamei şi copilului, 

care prevede un şir de atribuţii funcţionale în coordonarea şi implementarea mecanismului 

intersectorial de colaborare privind identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/user/Application%20Data/Microsoft/Word/www.migratiesigura.md
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cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului, cu raportare către organele 

ierarhic superioare. 

În vederea îmbunătăţirii calităţii procesului de identificare, evaluare, referire, asistenţă şi 

monitorizare a copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi 

traficului, Ministerul Sănătăţii, cu suportul Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de 

Copii şi susţinerea UNICEF, elaborează Instrucţiunile metodice privind intervenţia instituţiilor 

medicale în identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea cazurilor de violenţă, 

neglijare, exploatare şi trafic al copilului.  

Concomitent, Ministerul Sănătăţii cu suportul OMS, în anul 2013 a organizat şi desfăşurat 

Studiul „Calitatea asistenţei medicale spitaliceşti, oferite copiilor”, inclusiv şi respectarea 

drepturilor copiilor în staţionarele pediatrice. 

Astfel, la data de 10 februarie 2014 rezultatele Studiului au fost puse în discuţie la şedinţa 

Colegiului Ministerului Sănătăţii.  

Ca rezultat, a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul Ministrului sănătăţii nr.1296 din 

17.11.2014 Planul de acţiuni privind îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale pediatrice 

spitaliceşti şi respectarea drepturilor copiilor în staţionarele din Republica Moldova 2014 – 2016. 

 

În perioada anului 2014 a fost dezvoltată capacitatea de aplicare a mecanismului 

intersectorial de cooperare a 488 profesionişti în cadrul a 44 activităţi de instruire şi supervizare 

după cum urmează: 

• 33 ateliere de instruire şi supervizare (1 zi) pentru 218 profesionişti din cadrul echipelor 

multidisciplinare din rl Căuşeni şi mun. Bălţi (februarie – septembrie 2014); 

• 9 ateliere (2 zile) de instruire pentru 230 profesionişti din toate sectoarele şi suburbiile 

mun. Chişinău (iulie-noiembrie 2014). 

• 2 ateliere de instruire (a cîte 2 zile) pentru 40 profesionişti ai Serviciilor de asistenţă 

psihopedagogică din cadrul Direcţiilor de învăţămînt din toate raioanele Republicii (iunie-iulie 

2014) 

În cadrul activităţilor de instruire şi supervizare, profesioniştii au exersat aplicarea 

procedurilor/ instrumentelor mecanismului intersectorial de cooperare, şi-au dezvoltat 

capacitatea de intervenţie specifică în cazurile de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului. Faptul că majoritatea activităţilor respective au fost desfăşurate cu participarea 

echipelor multidisciplinare locale a contribuit la consolidarea acestora, dar şi la realizarea  

schimbului de experienţă privind rezultatele şi problemele identificate în cadrul aplicării 

mecanismului intersectorial.   

Menţionăm că în anul 2014, CNPAC a editat şi distribuit drept suport profesioniştilor în 

domeniu buletinul informativ IMPACT, în care a prezentat un şir de bune practici care pot fi 

preluate de profesionişti în aplicarea mecanismului intersectorial de cooperare. 

De asemenea, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în parteneriat cu Asociaţia 

Obştească „Parteneriate pentru Fiecare Copil” a lansat proiectul „Familie puternică pentru 

fiecare copil”, finanţat de USAID. Proiectul va oferi asistenţă în susţinerea şi consolidarea 

capacităţilor autorităţilor publice locale din Republica Moldova în implementarea mecanismului 

intersectorial de cooperare. În acest sens, pentru consolidarea capacităţilor APL de nivel I şi II, a 

structurilor, instituţiilor şi serviciilor din cadrul sau subordonate acestora, care activează în 

domeniul asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii şi a organelor de drept în implementarea 

instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, 

referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, 

exploatării şi traficului. 

 

Activitatea 3.1.5. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu ONG-urile active în domeniu anti-

trafic la nivel local şi naţional (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală 
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- Parteneri: Autorităţile administraţiei publice locale, ONG-urile de profil 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Acorduri semnate şi/sau realizate, Cazuri prezumate de trafic referite, Victime 

referite pentru asistenţă, Victime audiate în condiţii speciale, Activităţi de sensibilizare 

realizate, Instruiri realizate/ organizate 

 

În rezultatul cooperării cu MMPSF şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, a fost 

facilitată repatrierea a 19 victime din Federaţia Rusă, EAU, Ciprul de Nord, Qatar, Grecia, 

Turcia, Dubai. Către CAP au fost referite 20 victime (dintre care 5 minori) - 15 persoane de gen 

feminin şi 5 de gen masculin -  pentru protecţie şi asistenţă socială, juridică şi psihologică. 

În perioada de raport, de la Linia Fierbinte a CI “La Strada” au fost recepţionate 19 sesizări 

despre posibile cazuri de trafic de fiinţe umane. 

Pe parcursul anului 2014, prin intermediul liniei fierbinţi din cadrul CCTP, au fost 

recepţionate 22 informaţii referitoare la infracţiuni, care au fost înregistrate în Registrul de 

evidenţă a înştiinţărilor referitoare la infracţiuni şi evidenţe „R-2”. În urma examinării 

informaţiilor parvenite în 12 cazuri au fost emise încheieri de nepornire a procesului penal, 4 

informaţii au fost remise conform competenţei, pe 6 informaţii au fost pornite cauze penale. 

De către CCTP au fost supuse tratamentului adecvat 12 minori, dintre care 8 audiaţi în 

sediul CCTP, iar în cooperare cu specialiştii Camerei de audiere din cadrul CI „La Strada”, au 

fost audiaţi în condiţii speciale 3 minori (3 fete) şi 1 minor audiat la judecătorul de instrucţie 

sect. Centru mun. Chişinău. 

De asemenea, în perioada de raport, CCTP a identificat 127 victime ale TFU sau cca 59 % 

din totalul de 215 victime identificate per IGP şi 22 copii sau cca 84% din totalul de 26 

identificaţi de alte subdiviziuni IGP. 

Totodată, în perioada de raport, nu au fost incluse careva persoane în sistemul naţional de 

protecţie. 

 

Cu privire la instruirile realizate/ organizate menţionăm: 

- la data de 22.01.2014 conducerea CCTP a participat la şedinţa de lucru privind 

cooperarea în domeniul identificării victimelor, organizării repatrierii, mecanismului de referire 

reciprocă a cazurilor, stabilirii principiilor de lucru şi modalităţilor de comunicare CCTP – OIM, 

CCTP – CAP. 

- la data de 29.01.2014 conducerea CCTP a participat la şedinţa de lucru privind 

mecanismul de cooperare în domeniul asistentei şi protecţiei copiilor victime în special ce ţine de 

participarea copilului la acţiuni procesual penale. 

- în perioada 06-07.02.2014 conducerea CCTP a participat la un atelier de lucru 

interinstituţional în scopul formulării necesităţilor de intervenţie în vederea optimizării 

eforturilor de prevenire şi combatere a crimei organizate, inclusiv traficului de persoane şi 

crimelor cibernetice, şi propunerii acestora către UNODC pentru conceptualizarea unui proiect 

de asistenţă multianual. 

- la data de 17-19.02.2014 conducerea CCTP a  participat în Viena, Austria la Conferinţa 

europeana “Not for Sale – Joining Forces against Trafficking in Human Beings”  organizată de 

Consiliul Europei în parteneriat cu OSCE cu ocazia preşedinţiei Austriei a Consiliului Europei. 

- în perioada 01-23.03.2014, şeful CCTP a efectuat o vizită de studiu în or. Washington 

D.C. şi New York, SUA în cadrul Programului pilot privind schimbul de experienţă al 

Guvernului SUA – „The International Visitor Leadership Program (IVLP)” 

- la data de 10-15.03.2014 şeful secţiei investigare nr.1 şi un ofiţer de urmărire penală au 

participat la o vizită de studiu în Serbia, unde au fost abordate subiecte ce ţin de consolidarea 

capacităţilor profesionale a specialiştilor antitrafic pe segmentul de activitate, precum şi protecţia 

victimelor, procedura de confiscare a bunurilor provenite din TFU şi investigaţiile financiare 

paralele. 
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- la data de 20-21.03.2014 un angajat al CCTP a  participat la  atelierul de lucru privind 

elaborarea „Instrucţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pentru 

combaterea şederii ilegale pe teritoriul RM” şi a „Ghidului de bune practici pentru poliţişti” 

organizat în cadrul proiectului FIRMM (Combaterea migraţiei iregulare în RM) implementat de 

ICMPD. 

- în perioada 07-10 aprilie 2014, trei angajaţi ai CCTP au participat în Sarajevo (Bosnia şi 

Herţegovina) la atelierul de lucru transnaţional cu genericul „Investigarea operativă a traficului 

de fiinţe umane şi investigarea financiară a TFU”; 

- la data de 08.04.2014 un angajat al CCTP a  participat în or. Odessa la atelierul de lucru 

privind “Elaborarea procedurilor standarde de identificare a victimelor traficului de fiinţe 

umane”. 

- la data de 27-28.05.2014 angajaţi ai CCTP au participat la seminarul cu genericul 

”Combaterea criminalităţii la nivel regional”, în cadrul Proiectului moldo-polon ”Metode 

speciale criminalistice şi tehnici speciale de formare a poliţiştilor ca un instrument utilizat pentru 

prevenirea şi combaterea criminalităţii pentru anul 2014”. 

- la data de 09.06.2014 conducerea CCTP a participat în Viena, Austria la reuniunea anuală 

a Grupului de lucru pe domeniul Traficului de fiinţe umane „THB Focal Point group” organizată 

sub egida OSCE. 

- la data de 11-13.06.2014 conducerea CCTP a participat în or. Geneva, Elveţia la 

reuniunea în domeniul traficului de fiinţe umane cu genericul „Combaterea traficului de 

persoane: încurajarea parteneriatelor şi coordonarea practicilor bune”; 

- la data de 11-13.06.2014 conducerea CCTP a participat în or. Munchen, Germania la  

“Conferinţa internaţională cu genericul „Combaterea traficului de fiinţe umane” organizată de 

Fundaţia “Hans Seidel”. 

- la data de 15.09.2014, şeful CCTP a avut o întrevedere cu reprezentanţii Bundestag-ului 

german, unde au fost abordate subiecte ce ţin de cooperarea internaţională şi bilaterală cu 

organele de drept germane pe direcţia specifică de activitate.  

- la data de 16.09.2014, şeful CCTP a avut o întrevedere cu delegaţia MAI al Georgiei, în 

cadrul căreia au fost puse în discuţie subiecte ce ţin de preluarea de către colegii georgieni a 

bunelor practici în domeniul combaterii traficului de persoane. Evenimentul respectiv a avut loc 

cu susţinerea şi participarea Ambasadei USA în Republica Moldova şi a Secretariatului 

permanent. 

- la data de 11.09.2014 conducerea CCTP a participat în Lyon, Franţa la cea de a treia 

Conferinţă Globală INTERPOL în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, eveniment 

organizat sub egida Departamentului judiciar Abu Dhabi în colaborare cu INTERPOL. 

-  la 23.09.2014 un reprezentant al CCTP a participat în or. Odessa la un atelier de lucru 

privind elaborarea raportului analitic privind migraţia ilegală şi traficul de fiinţe umane la 

frontiera Moldo - Ucraineană în 2013; 

- la data de 07.10.2014, doi reprezentanţi ai CCTP au participat la Reuniunea privind 

dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicilor principale în domeniul migraţiei şi azilului, 

organizată de către BMA a MAI în parteneriat cu EUPHALM. 

 

Activitatea 3.1.6. Identificarea şi referirea migranţilor moldoveni (tineri şi familii) aflaţi în 

dificultate în Federaţia Rusă, prin intermediul Liniei fierbinţi  în Federaţia Rusă (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

- Parteneri: Terre des Hommes 

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Numărul de apeluri primite, Numărul de persoane referite 

 

În perioada ianuarie-decembrie 2014 la Linia Fierbinte din Federaţia Rusă au parvenit 1617 

apeluri din partea a 1315 persoane fizice şi 302 persoane juridice. Aproximativ 30% din cazuri 
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au fost  referite către reţeaua de parteneri din Federaţia Rusă şi soluţionate participativ (în funcţie 

de necesităţile beneficiarilor şi interesul superior al copiilor). 

De asemenea, în perioada de raportare  Ambasada Republicii Moldova la Moscova în 

colaborare cu OIM din Republica Moldova şi organele de drept moldoveneşti a identificat şi a 

întreprins măsurile necesare în vederea repatrierii a cca 30 cetăţeni moldoveni – victime ale 

traficului de fiinţe umane. 

Este de menţionat că în majoritatea cazurilor, victimele nu dispuneau de surse financiare şi 

nu puteau să suporte cheltuielile pentru repatriere, însă Misiunea a perfectat gratis documentele 

necesare şi împreună cu OIM Moldova au acoperit din bugetul propriu cheltuielile pentru 

asistenţa medicală necesară şi a costurilor biletelor  pînă în Republica Moldova. 

 

Activitatea 3.1.7. Oferirea asistenţei juridice gratuite migranţilor moldoveni (tineri şi familii) 

aflaţi în dificultate în Federaţia Rusă, prin intermediul Liniei fierbinţi în Federaţia Rusă 

(Realizată) 
 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

- Parteneri: Terre des Hommes 

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Numărul persoanelor care au primit consultaţie juridică gratuită 

 

Pe parcursul perioadei de raportare, 1315 migranţi moldoveni (710 femei şi 605 bărbaţi) 

aflaţi în dificultate în Federaţia Rusă au beneficiat de consultaţie juridică gratuită. Dintre aceştia, 

cca 60% din adulţii care au fost consultaţi se află în Federaţia Rusă împreună cu copii, în total 

791 de familii cu copii. 

 

3.2. REPATRIEREA 

 

Activitatea 3.2.1. Repatrierea şi referirea pentru asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de 

fiinţe umane şi traficului de copii (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: MMPSF 

- Parteneri: APL, TdH, OIM 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul beneficiarilor asistaţi în procesul de repatriere, Numărul de 

beneficiari referiţi către sistemul de protecţie şi asistenţă 

 

În perioada de raportare au fost organizate misiuni de repatriere pentru 23 de victime ale 

TFU adulţi, dintre care: 7 bărbaţi şi 16 femei. 

De asemenea, în anul 2014 MMPSF a organizat 17 misiuni de repatriere a copiilor, fiind 

repatriaţi 33 copii rămaşi fără ocrotire părintească pe teritoriul altor state, dintre care: 15 copii 

din Ucraina (10 misiuni), 18 copii din Federaţia Rusă (7 misiuni). 

Totodată, OIM a organizat repatrierea a 26 migranţi în dificultate (inclusiv 9 copii ai 

acestora) şi 26 minori neînsoţiţi.  

În cadrul CAP au fost asistate 84 victime ale traficului de fiinţe umane, inclusiv cele 

repatriate, dintre care 15 victime: 8 fetiţe şi 7 băieţi (minori) şi 69 victime: 55 de femei şi 14 

bărbaţi (adulţi). În total, în perioada de referinţă, OIM a oferit asistenţă unui număr de 113 

victime ale TFU. 

Toţi minorii repatriaţi (însoţiţi sau neînsoţiţi) au fost reintegraţi în familiile biologice sau 

plasaţi în centre specializate, fiind respectat interesul superior al copilului. 

Cu suportul consultativ al Tdh Moldova au fost repatriaţi din Federaţia Rusă  9 copii (7 fete 

şi 2 băieţi), dintre care 5 copii au fost asistaţi în cadrul misiunilor de repatriere realizate de 

MMPSF; 4 copii au revenit împreună cu părinţii. 
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De asemenea, TdH a oferit asistenţă consultativă autorităţilor locale (30 specialişti) şi 

familiilor (11) în procesul de repatriere şi reintegrare a copiilor, atît în Federaţia Rusă cît şi în 

Republica Moldova. 

 

Activitatea 3.2.2. Stabilirea identităţii persoanelor traficate şi a altor categorii de persoane 

vulnerabile aflate în străinătate, eliberarea actelor de identitate a acestora, dezvotatrea cooperării 

interinstituţionale în acest domeniu (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: MMPSF, MTIC, MAEIE 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul beneficiarilor asistaţi, Numărul de acte eliberate cetăţenilor 

 

MAEIE este implicată în consolidarea contactelor cu instituţiile naţionale şi internaţionale 

în vederea identificării victimelor TFU şi acordării repatrierii din statele cu risc sporit de TFU, 

inclusiv unde RM nu are acoperire diplomatică. MDOC acordă atenţie sporită la subiectul ce ţine 

de combaterea şi prevenirea fenomenului respectiv, oferă asistenţa necesară victimelor traficului 

de fiinţe umane, perfectează documentele cu titlul gratuit, şi întreprind acţiunile de rigoare în 

vederea repatrierii victimelor în RM. 

La solicitarea organelor de resort antrenate în domeniul prevenirii şi combaterii TFU, 

precum şi acordării suportului în protecţia persoanelor traficate, MTIC, de comun cu ÎS „CRIS” 

Registru” furnizează în mod operativ informaţia despre persoanele fizice şi contribuie la 

identificarea persoanelor care au devenit victime ale traficului de fiinţe umane, a traficanţilor de 

fiinţe umane, utilizînd toate resursele informaţionale automatizate şi neautomatizate disponibile 

ce conţin date cu caracter personal.  

Potrivit Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor victime ale 

TFU, traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi, aprobat prin HG nr.948 din 

07.08.2008, MTIC întreprinde măsurile necesare pentru identificarea victimei şi comunică 

rezultatele verificării MAEIE şi MMPSF. 

 

3.3. REABILITAREA ŞI REINTEGRAREA 

 

Activitatea 3.3.1. Finalizarea  construcţiei anexei (Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor 

şi potenţialelor victime ale traficului de copii) la clădirea existentă a Centrului de asistenţă şi 

protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane din oraşul Chişinău 

(În curs de realizare) 
 

- Instituţia responsabilă: MMPSF 

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

- Termen de realizare: 2014-2015 

- Indicatori: Anexa la Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime 

ale traficului de fiinţe umane din oraşul Chişinău construită 

 

Lucrările ce ţin de construcţia anexei au fost realizate pînă la etapa lucrărilor de finisare 

interioară şi conectarea la reţele, activitate susţinută din cadrul proiectelor Organizaţiei 

Internaţionale pentru Migraţie. Pentru lucrările ce ţin de finisarea interioară şi conectarea la 

reţele, suma de 1077,2 mii lei a fost inclusă în cadrul proiectului bugetului pentru anul 2014. 

Pentru executarea sumei planificate, iniţial este necesară obţinerea avizului de la Serviciul de 

Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor, ulterior organizarea 

procedurii de achiziţie conform devizului stabilit. 

În raport cu situaţia actuală, toată documentaţia de proiect a fost prezentată Serviciului de 

Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor. În urma verificării 
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documentaţiei de proiect au fost stabilite unele obiecţii şi propuneri la compartimentul ce ţine de 

arhitectură şi sistematizare, rezistenţă, instalaţii şi echipament electrotehnic şi sistema de 

încălzire şi ventilare. Proiectul de execuţie a fost restituit proiectantului pentru completare şi 

corectare conform obiecţiilor înaintate. La etapa actuală, toate obiecţiile au fost înlăturate şi 

prezentate Serviciului de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor. Ca 

şi etapă finală urmează verificarea şi avizarea devizului de cheltuieli pentru permiterea 

organizării procedurii de achiziţie şi executarea bugetului planificat. 

 

Activitatea 3.3.2. Acordarea asistenţei juridice, inclusiv garantate de stat, victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (În curs de realizare) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Justiţiei, MMPSF 

- Parteneri: Consiliul Naţional de Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Organizaţia 

Internaţională pentru Migraţie, Centrul Internaţional „La Strada” 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de servicii juridice garantate de stat acordate, Numărul de 

beneficiari asistaţi juridic   

 

Consiliul Naţional de Asistenţă Juridică Garantată de Stat la moment nu poate genera date 

cu referire la: numărul de servicii juridice garantate de stat acordate; numărul de beneficiari 

asistaţi juridic, din software a CNAJGS pentru prelucrarea datelor statistice rezultate din datele 

prezentate de către oficiile teritoriale, dat fiind faptul că pînă în prezent nu s-a dus evidenţa 

separat a serviciilor juridice garantate de stat acordate şi a numărului de beneficiari asistaţi 

juridic în cazurile victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. 

Dar, începînd cu anul 2015, la iniţiativa Ministerului Justiţiei, CNAJGS v-a completa baza 

de date cu noi indicatori care să reflecte numărul serviciilor juridice garantate de stat acordate 

victimelor şi potenţialelor victime ale TFU inclusiv şi numărul de beneficiari asistaţi juridic ori 

numărul de cereri depuse pentru a beneficia de asistenţă juridică garantată de stat. 

 

Totodată menţionăm că în anul 2014, CI “La  Strada” a oferit asistenţă juridică şi 

reprezentare în instanţele de judecată pentru 26 copii, victime ale traficului de copii şi abuzuri 

sexuale şi 3 victime ale TFU (adulţi). 

De asemenea, în aceeaşi perioadă, cu suportul OIM a fost oferită asistenţă juridică 

(consiliere juridică, documentare, reprezentare în instanţă) unui număr de 39 de victime ale TFU. 

 

Activitatea 3.3.3. Acordarea serviciilor de mediere a muncii în scopul încadrării sau reîncadrării 

în muncă a victimelor traficului de fiinţe umane aflate în căutarea unui loc de muncă (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (ANOFM) 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul consultaţiilor efectuate, Numărul persoanelor angajate 

 

La finele anului 2014 în baza de date a ANOFM erau înregistrate 7 persoane victime ale 

traficului de fiinţe umane, dintre care 3 persoane au fost înregistrate în anul 2014. În rezultatul 

serviciilor de mediere au fost plasate în cîmpul muncii 2 persoane. 

 

Activitatea 3.3.4. Acordarea serviciilor de orientare şi formare profesională, corelate la 

necesităţile pieţei muncii, conform legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă în vigoare 

(Realizată) 
 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (ANOFM) 
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- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul absolvenţilor serviciilor de orientare şi formare profesională, 

Numărul absolvenţilor cursurilor 

 

Au beneficiat de servicii de orientare şi formare profesională 7 persoane victime ale 

traficului de fiinţe umane. Au absolvit cursuri de formare profesională 3 persoane. 

 

Activitatea 3.3.5. Acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională în scopul sporirii 

şanselor de integrare profesională a victimelor  traficului de fiinţe umane (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (ANOFM) 

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul beneficiarilor de servicii de informare şi consiliere profesională 

 

Au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională, inclusiv au participat la 

şedinţele Clubului Muncii 7 victime ale traficului de fiinţe umane. 

 

Activitatea 3.3.6. Acordarea protecţiei sociale în caz de şomaj în conformitate cu legislaţia în 

vigoare în domeniul ocupării forţei de muncă (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (ANOFM) 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de beneficiari 

 

Au beneficiat de alocaţie de integrare/reintegrare profesională pe parcursul anului 2014 - 7 

persoane victime ale traficului de fiinţe umane. 

Suplimentar, în perioada de raportare OIM a susţinut prestarea serviciilor de suport, 

orientare şi formare profesională pentru 7 victime ale TFU, în scopul susţinerii procesului de 

reabilitare şi reintegrare socială a acestora. 

 

IV. INVESTIGAREA ŞI URMĂRIREA ÎN JUSTIŢIE 

 

4.1. INVESTIGAREA 
 

Activitatea 4.1.1. Creşterea numărului de personal al Secţiei combaterea traficului de fiinţe 

umane din cadrul Procuraturii Generale (realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Procuratura Generală, Ministerul Finanţelor 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Numărul de personal instituit 

 

În anul 2014, numărul de procurori ai Secţiei combatere trafic de fiinţe umane a 

Procuraturii Generale a fost majorat cu 1 unitate. 

 

Activitatea 4.1.2. Creşterea numărului personalului Departamentului Poliţiei de Frontieră în 

vederea asigurării  analizei criminale a infracţiunilor transfrontaliere, în special, celor conexe cu 

traficul de fiinţe umane (Realizată) 
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- Instituţia responsabilă: MAI (Departamentul Poliţiei de Frontieră), Ministerul Finanţelor 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de personal instituit 

 

La data de 16.01.2014 prin Ordinul Şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră, în cadrul 

Direcţiei investigaţii speciale au fost formate două secţii specializate: 

- secţia analiza criminală în care activează 5 colaboratori, 

- secţia combatere a infracţiunilor  de trafic de fiinţe umane şi a migraţiei ilegale în care 

activează 5 colaboratori. 

În afară de analiza criminală a infracţiunilor transfrontaliere, Secţia analiză criminală este 

antrenată şi la efectuarea analizei criminale a infracţiunilor conexe cu traficul de fiinţe umane. 

 

Activitatea 4.1.3. Realizarea prevederilor Acordului de colaborare privind combaterea traficului 

de fiinţe umane în scopul prelevării organelor sau ţesuturilor, semnat între Ministerul Afacerilor 

Interne şi Ministerul Sănătăţii (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Sănătăţii (Agenţia Transplant), MAI 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul referirilor şi/sau a proceselor penale iniţiate 

 

În colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne în cadrul Acordului de colaborare cu CCTP 

au fost depistate două cazuri de trafic. În primul caz este vorba de trafic de celule, în al doilea 

trafic de fiinţe umane cu scop de prelevare de organe. În ambele cazuri sunt pornite anchete 

penale. 

 

Activitatea 4.1.4. Organizarea şedinţelor Consiliului Coordonator al Organelor de Drept cu 

atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane de pe lîngă Procurorul General 

(Realizată) 
 

- Instituţia responsabilă: Procuratura Generală 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul şedinţelor organizate şi tematica acestora 

 

La 24.01.2014, în vederea coordonării activităţii desfăşurate de către organele de drept în 

domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, pe lîngă Procurorul General a fost organizată o 

şedinţă a Consiliului Coordonator, în cadrul cărora au fost abordate mai multe subiecte:  

1. Activitatea organelor de drept în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane în anul 

2013, direcţiile prioritare pentru anul 2014; 

2. Dinamica fenomenului de trafic de fiinţe umane şi copii, în scop de exploatare în muncă 

forţată în decursul anului 2013. Interacţiunea organelor de control cu organele de drept. 

3. Prezentarea proiectului Programului de activitate al Consiliului coordonator al organelor 

de drept cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane pe lîngă Procurorul 

General. 

 

O altă şedinţă a Consiliului Coordonator a avut loc la 24.06.2014 cu următoarea ordine de 

zi: 

1. Evaluarea gradului de interacţiune între reprezentanţii organelor de drept şi membrii 

echipelor comune teritoriale la investigarea cazurilor de trafic de fiinţe umane şi copii, 

precum şi la asistarea unor astfel de victime în anul 2013. 
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2. Realizări, impedimente şi obiective în domeniul efectuării investigaţiilor financiare pe 

cazurile de trafic de fiinţe umane şi trafic de copii. 

3. Evaluarea potenţialului organelor de drept din Republica Moldova la efectuarea urmăririi 

penale în cazurile de trafic de fiinţe umane şi copii  în cadrul unor echipe comune de 

investigaţii. 

4. Prezentarea Studiului cu privire la cazurile de recalificare a acţiunilor inculpaţilor de la 

trafic de fiinţe umane şi trafic de copii la alte infracţiuni dispuse de către instanţele judiciare  

în anul 2013 şi primul semestru al anului 2014. 

 

Deciziile Consiliului coordonator au fost expediate instituţiilor competente pentru a 

implementa recomandările elaborate în cadrul şedinţelor. 

 

Activitatea 4.1.5. Valorificarea acordurilor şi memorandumurilor de cooperare dintre ONG-urile 

de profil şi subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne privind tratamentul adecvat al copiilor 

participanţi în procesul penal  (În curs de realizare) 

 

- Instituţia responsabilă: MAI (Inspectoratul General al Poliţiei, Departamentul Poliţiei de 

Frontieră) 

- Parteneri: Centrul Internaţional „La Strada” 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul serviciilor de mediere prestate şi numărul de beneficiari 

 

CCTP, în cooperare cu specialiştii Camerei de audiere din cadrul CI „La Strada”, a 

organizat audierea în condiţii speciale a 3 minori (3 fete), victime ale traficului de copii. 

 
Activitatea 4.1.6. Participarea operatorilor de telefonie mobilă şi/sau Internet la activităţi de 

promovare a unui Internet mai sigur pentru utilizator (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

- Parteneri: Centrul Internaţional „La Strada”, MAI (Inspectoratul General al Poliţiei) 

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Numărul activităţilor întreprinse 

 

În anul 2014, ANRCETI a lansat campania de informare „Cunoaşte-ţi drepturile de 

consumator al serviciilor de comunicaţii electronice” prin conferinţa de presă din 14 februarie 

2014 dedicată noului Regulament cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii 

electronice, intrat în vigoare din 15 februarie 2014, care stabileşte un set de prevederi noi 

referitoare la apărarea drepturilor şi intereselor economice legitime ale utilizatorilor finali ai 

serviciilor date. 

Drept motiv al lansării campaniei respective ANRCETI a invocat gradul insuficient de 

cunoaştere de către consumatori a drepturilor sale. Au fost elaborate şi distribuire 1000 pliante în 

formă tipărită, plasate şi pe site-ul ANRCETI, privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor finali. 

În cadrul Paginii utilizatorului a site-ului ANRCETI au fost incluse mai multe informaţii 

utile de care consumatorii au nevoie pentru a înţelege mai bine serviciile pe care urmează să le 

achiziţioneze sau de care deja beneficiază. Pagina utilizatorului a fost suplimentată cu o secţiune 

nouă - Ghiduri tematice şi a fost completată secţiunea „Întrebări frecvente” din aceiaşi pagină. 

ANRCETI a desfăşurat, pe parcursul anului 2014, 2 seminare informative la care au 

participat 55 de furnizori de reţele şi/ sau servicii din domeniul comunicaţiilor electronice şi 

tehnologia informaţiei, axate pe familiarizarea furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice, 

inclusiv din zonele de Nord şi Sud ale ţării, cu obligaţiile şi drepturile acestora în relaţiile cu 
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utilizatorii finali, în contextul intrării în vigoare a noului Regulament cu privire la furnizarea 

serviciilor publice de comunicaţii electronice. 

În perioada de referinţă, specialiştii ANRCETI au efectuat mai multe controale ale 

activităţii furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice în cadrul cărora, a 

fost verificat gradul de respectare de către furnizori a prevederilor actelor normative din 

domeniu, inclusiv a Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii 

electronice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie ANRCETI nr.48 din 10.09.2013. 

Furnizorii au fost atenţionaţi privind respectarea cu stricteţe a prevederilor legale, inclusiv pct.20 

subpct.42 lit.d) a Regulamentului dat care prevede expres că, furnizorul de servicii publice de 

acces la Internet are obligaţia să includă în contractele încheiate în formă scrisă cu utilizatorii 

finali sau în condiţiile de furnizare şi utilizare a serviciilor, condiţiile şi circumstanţele în care ar 

putea fi restricţionat sau limitat accesul la Internet sau la anumite pagini de Internet, sau limitată 

viteza de transfer a datelor. 

În altă ordine de idei, ”Moldcell” S.A. a creat, pe pagina sa de Internet, un compartiment: 

”Prevenire fraudă” (http://www.moldcell.md/rom/frauda), prin care oferă recomandări în vederea 

utilizării serviciilor, inclusiv Internet. 

”Moldtelecom” S.A. a elaborat şi a expus pe pagina sa de Internet ”Politica de securitate 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul „Moldtelecom” S.A. prin care îşi asumă 

responsabilităţi corporativ-sociale faţă de clienţi, bazate pe confidenţialitate, protecţie şi 

siguranţă, asigurate prin aplicarea şi respectarea legilor şi normelor aplicabile din Republica 

Moldova şi implementarea şi aplicarea politicilor proprii de securitate privind protecţia datelor 

cu caracter personal şi securitate corporativă. 

“Orange Moldova” S.A. a creat pe pagina sa de Internet un compartiment: ”Protejează-te 

de fraude”, care conţine informaţii şi recomandări vizînd asigurarea securităţii personale la 

efectuarea comunicaţiilor on-line, inclusiv la comunicarea prin reţelele sociale etc. 

 

Centrul Internaţional “La Strada”, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei, în 

cadrul “Săptămînii Siguranţei pe Internet”, au organizat la 11.02.2014 o Conferinţă de presă cu 

genericul Campaniei Europene „Împreună facem Internetul mai bun!”. Acţiunile din cadrul 

campaniei au fost susţinute de reţeaua de cinematografe „Patria” (au derulat gratis spotul video 

privind siguranţa copiilor on-line), Moldtelecom (Unite), Moldcell (au expediat gratuit sms 

încurajînd utilizatorii telefoniei mobile să accese site-ul www.siguronline.md). 

La 18 şi 26 octombrie 2014, reţeaua cafenelelor “Tucano” în parteneriat cu CI “La Strada”  

au organizat acţiuni de informare a vizitatorilor cafenelelor Tucano şi au distribuit fly-erele 

“Siguranţa copiilor on-line”. La fel au fost organizate în 2 localuri “Tucano” defriefing-uri 

pentru părinţi la tematica Siguranţa copiilor on-line. 

 

4.2. URMĂRIREA PENALĂ ŞI CONDAMNAREA TRAFICANŢILOR 

 

Activitatea 4.2.1. Elaborarea unei instrucţiuni privind rolul procurorului la individualizarea 

pedepselor aplicate pentru comiterea traficului de fiinţe umane şi traficului de copii 

(REALIZATĂ PARŢIAL) 

 

- Instituţia responsabilă: Procuratura Generală 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Instrucţiune elaborată 

 

În anul 2014, reprezentantul Procuraturii Generale a fost inclus într-un grup de lucru 

comun, constituit din judecători, profesori titulari, în vederea elaborării unor recomandări 

metodice, ghiduri cu privire la individualizarea pedepselor pe diverse categorii de infracţiuni, 

inclusiv vizînd infracţiunile de trafic de fiinţe umane şi trafic de copii. Grupul de lucru îşi va 
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desfăşura activitatea şi pe parcursul anului 2015, sub egida Asociaţiei ABA ROLLI, avînd drept 

scop la sfîrşitul perioadei să elaboreze, aprobe şi publice aceste ghiduri, care vor fi utilizate atît 

de către judecători, dar şi procurori.   

 

Activitatea 4.2.2. Aplicarea abilităţilor ofiţerilor Poliţiei de Frontieră în identificarea victimelor, 

investigarea şi documentarea cazurilor de trafic şi infracţiunilor conexe – organizarea migraţiei 

ilegale etc. (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: MAI (Departamentul Poliţiei de Frontieră) 

- Parteneri: Centrul Internaţional „La Strada” 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Module de instruire elaborate şi instituţionalizate, Numărul cauzelor penale 

pornite pe cazurile de trafic de persoane identificate la frontieră, Numărul cauzelor penale 

pornite pe infracţiunile de organizare a migraţiei ilegale, Numărul victimelor traficului de 

fiinţe umane  identificate 

 
Aplicarea abilităţilor ofiţerilor Poliţiei de Frontieră în identificarea victimelor, investigarea 

şi documentarea cazurilor de TFU şi infracţiunilor conexe – organizarea migraţiei ilegale, trafic 

de copii, scoaterea ilegală a copiilor din ţară, de către DPF a fost elaborat şi instituţionalizat un 

modul de instruire. 

Pe parcursul anului 2014, au fost înregistrate 13 cauze penale cu privire la traficul de fiinţe 

umane din ele au fost remise procurorului - 7 cauze, procentul fiind 53,85%.  

Totodată, în această perioadă de timp au fost înregistrate 19 cauze penale privind 

organizarea migraţiei ilegale, din ele remise procurorului - 11 cauze, procentul fiind de 57,89%. 

De asemenea în cadrul cauzelor penale menţionate au fost întreprinse măsuri speciale de 

investigaţie şi acţiuni de urmărire penală care au dus la identificarea a 124 victime ale traficului 

de fiinţe umane şi organizării migraţiei ilegale. 

 

Activitatea 4.2.3. Perfecţionarea continuă a unităţilor naţionale specializate în investigarea şi 

urmărirea penală a infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi copii (Realizată) 

- Instituţia responsabilă: MAI (Inspectoratul General al Poliţiei), Procuratura Generală 

- Parteneri: CAP, CI „La Strada”, OIM, CNPAC 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Grad adecvat de dotare tehnică a investigatorilor, ofiţerilor de urmărire penală 

şi a procurorilor, Resurse umane special instruite, Cadru juridic şi metodologic intern 

adecvat, Numărul de victime identificate (adulţi, copii/forma şi scopul traficului), Cauze 

penale pornite şi trimise în judecată, Numărul inculpaţilor (inclusiv persoane cu funcţie 

de răspundere art. 123 al Codului penal), Numărul persoanelor atrase la răspundere 

pentru corupere şi intimidare a martorilor, Numărul grupărilor criminale organizate. 
 

În perioada octombrie-noiembrie 2014, CNPAC a organizat 3 ateliere a cîte 2 zile cu 

participarea a 62 de profesionişti (ofiţeri de urmărire penală, judecători şi procurori) din mun. 

Chişinău, mun. Bălţi, UTA Găgăuzia, raioanele Leova, Orhei, Căuşeni, Donduşeni, Făleşti, 

Teleneşti, Ştefan Vodă, Soroca, Ocniţa, Comrat, Cantemir, Edineţ. În cadrul atelierelor 

specialiştii din cadrul organelor de drept şi-au  format competenţe speciale de abordare a copiilor 

victime/ martori ai infracţiunilor în procesul de urmărire penală. Totodată, a fost stabilit modul 

de colaborare intersectorială a specialiştilor în contextul aplicării mecanismului intersectorial de 

cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi 

potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului. 

Activităţile date au fost organizate în parteneriat cu Inspectoratul General de Poliţie şi 

Institutul Naţional al Justiţiei, cu suportul UNICEF şi OAK Foundation. 
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De asemenea, în perioada de raportare, cu suportul financiar al Guvernului SUA şi al 

Uniunii Europene, OIM a susţinut procesul de dotare tehnică a Centrului pentru Combaterea 

Traficului de Persoane, precum şi a Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice. În 

special a fost procurat echipament de calcul pentru colaboratorii centrelor, precum şi echipament 

şi programe specializate pentru facilitarea combaterii recrutării, exploatării şi abuzului prin 

Internet (în cazul CCCI). Susţinerea dotării tehnice a CCTP va continua în primul semestru al 

anului 2015. 
 

Activitatea 4.2.4. Aplicarea abilităţilor de realizare a investigaţiilor  financiare pe cazurile de 

trafic (În curs de realizare) 

 

- Instituţia responsabilă: MAI (Inspectoratul General al Poliţiei, Departamentul Poliţiei de 

Frontieră), Procuratura Generală 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de confiscări speciale aplicate şi valoarea lor 

 

În perioada de raport de către ofiţerii CCTP au fost realizate activităţi de investigare 

financiară pe cazuri de trafic de persoane, în scopul relevării, identificării, blocării sau 

sechestrării produsului infracţiunii, şi/sau a bunurilor folosite la comiterea infracţiunii. 

Din acest considerent menţionăm că în realizarea activităţilor de investigaţii financiare 

CCTP, în colaborare cu autorităţile publice competente, urmăreşte aplicarea măsurilor legale 

întru confiscarea:  

a) produsului infracţiunii provenit din infracţiune sau a bunurilor a căror valoare 

corespunde celei a produsului; 

b) bunurilor, materialelor şi a altor instrumente folosite sau destinate pentru a fi folosite la 

săvîrşirea infracţiunii. 

Astfel de către CCTP în cadrul cauzelor penale prevăzute de art. 165, 206, 220 CP al RM a 

fost aplicat sechestru pe: 

- 3 apartamente; 

- 1 casă cu trei nivele (mini hotel). 

Confiscări: 

- 2 automobile. 

 
4.3. REABILITAREA LEGALĂ ŞI COMPENSAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINŢE 

UMANE 

 

Activitatea 4.3. Coordonarea procesului de elaborare şi validare a conceptului programului de 

compensare a victimelor traficului de fiinţe umane, garantat de stat (În curs de realizare) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Ministerul Justiţiei, MAI, 

Ministerul Finanţelor, Procuratura Generală, MMPSF 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Concept elaborat şi validat 

 

În prezent, Ministerul Justiţiei lucrează la promovarea  proiectului de Lege cu privire la 

reabilitarea victimelor infracţiunilor, precum şi ulterioara sa implementare, fiind urmărite 

următoarele finalităţi: 

- crearea unui act normativ-cadru care să reglementeze condiţii minime de reabilitare a 

victimelor infracţiunilor;  

- instituirea unui sistem naţional de reabilitare a victimelor infracţiunilor; 
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- reglementarea mecanismelor de acordare a serviciilor de suport victimelor infracţiunilor 

(subiecţi competenţi, beneficiari ai serviciilor de suport, condiţii de beneficiere de aceste acestei 

opţiuni este faptul că, în prezent, această instituţie este deja subiectul competent cu promovarea 

politicii în domeniul).  

Alte autorităţi responsabile de implementarea prevederilor proiectului legii au fost 

identificate, pornind de la serviciile care sunt propuse în calitate de suport victimelor 

infracţiunilor, aceste autorităţi fiind: Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, 

Procuratura Generală, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul 

Sănătăţii, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice 

locale, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

Necesită atenţionare faptul că, proiectul promovează şi susţine cooperarea instituţiilor de 

stat cu organizaţiile necomerciale sau motivarea acestora din urmă de a se implica în activităţi de 

reabilitare a victimelor infracţiunilor.  

Acest fapt este cu atît mai necesar, cu cît deja există organizaţii necomerciale specializate 

în reabilitarea victimelor diferitor categorii de infracţiuni (ex. a victimelor traficului de fiinţe 

umane, torturii şi altor rele tratamente). 

Cea mai mare parte a prevederilor proiectului este dedicată categoriilor de servicii de 

suport oferite victimelor infracţiunilor. 

Proiectul Legii cu privire la reabilitarea victimelor propune patru categorii de servicii de 

suport minime ce urmează a fi oferite victimelor infracţiunilor. Acestea sunt: 

- consilierea informaţională; 

- consilierea psihologică; 

- asistenţă juridică gratuită; 

- compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracţiune. 

Proiectul urmează a fi adoptat în prima jumătatea anului 2015. 

 

4.4. PROTECŢIA ŞI TRATAMENTUL VICTIMELOR-MARTORI 

 

Activitatea 4.4.1. Organizarea seminarelor de instruire pentru procurori şi judecători în 

domeniul audierii copiilor victime-martori ai abuzului şi exploatării sexuale (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: INJ, Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: CI „La Strada”, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, NORLAM 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de seminare organizate, Numărul de persoane instruite 

 

La  26-27 mai şi 2-3 iunie 2014, cu susţinerea misiunii OSCE şi în parteneriat cu SP şi INJ, 

CI “La Strada” a organizat două instruiri cu durata de 2 zile fiecare la tematica ”Audierea 

copiilor victime/martori ai abuzului şi exploatării sexuale” ţintite psihologilor, procurorilor şi 

judecătorilor din raioanele Soroca, Glodeni, Drochia, Făleşti, Floreşti, Anenii Noi, Căuşeni, 

Ştefan Vodă, Orhei şi Rezina (total 46 specialişti).  

Suplimentar, la 24-26 septembrie şi 6-7 octombrie 2014, cu susţinerea OSCE şi misiunea 

OIM în colaborare cu SP şi INJ, au fost organizate seminare cu participarea a 43 specialişti, iar 

în cadrul instruirilor similare organizate de CI “La Strada” pe 10-11 noiembrie şi 10-12 

decembrie 2014 au participat 68 specialişti. 

În perioada de raportare, în parteneriat cu SP, INJ, CI „La Strada” şi OSCE, OIM a susţinut 

organizarea a trei seminare de instruire pentru judecători, procurori şi psihologi pe tematica 

“Audierea minorilor victime/martori ai abuzului şi exploatării sexuale”. În cadrul celor trei 

seminare, a cîte trei zile, organizate în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, au fost instruiţi 

66 de specialişti – judecători, procurori şi psihologi. Scopul seminarelor a fost de a dezvolta 

capacităţile specialiştilor de a audia mărturiile copiilor victime ale exploatării şi abuzului sexual, 
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pentru a asigura calitatea probelor în cauzele penale şi a hotărîrilor judecătoreşti şi, în consecinţă, 

de a spori calitatea actului justiţiei în astfel de cauze penale. 

 

Activitatea 4.4.2. Organizarea seminarelor de instruire privind justiţia pentru minori: standarde 

şi proceduri ale justiţiei pentru minori, abilităţi şi cunoştinţe specifice pentru lucrul cu minorii 

(Realizată) 
 

- Instituţia responsabilă: Institutul Naţional de Justiţie  

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de seminare organizate, Numărul de persoane instruite 

 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate: 

- 8 Seminare „Audierea copiilor victime/martori ai abuzului/exploatării sexuale” care au avut 

interferenţă şi cu traficul de copii, fiind incorporate în acelaşi articol - 110
1
 CPP (14-15 aprilie, 26-

27 mai, 2-3 iunie, 24-26 septembrie, 6-7 octombrie, 22-24 octombrie, 10-11 noiembrie, 10-12 

decembrie). 

 persoane instruite :156 - 37 judecători, 46 procurori, 73 psihologi. 

 organizatori: INJ, OSCE, CI „La Strada”, OIM, Secretariatul permanent al CN CTFU. 

 

- 2 Seminare „Protecţia specială a copiilor victime/martori ai infracţiunilor” (16-17 

octombrie şi 3-4 noiembrie). 

 persoane instruite: 33 - 11 judecători, 20 procurori, 2 psihologi. 

 organizatori: INJ, CNPAC. 
 

Astfel, pe parcursul anului 2014, în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei au fost instruite 

în total 189 persoane, dintre care: 114 beneficiari direcţi (48 judecători, 66 procurori) şi 75 

beneficiari indirecţi (psihologi). 

 

Activitatea 4.4.3. Elaborarea şi aprobarea instrucţiunii privind standardele de audiere a copiilor 

victime-martori ai infracţiunilor (Realizată parţial) 

 

- Instituţia responsabilă: Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii 

- Parteneri: Ministerul Afacerilor Interne, CNPAC, NORLAM 

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Instrucţiune elaborată şi aprobată 

 

Pe parcursul anului 2014, Secţia minori şi drepturile omului din cadrul PG şi-a adus 

contribuţia la perfecţionarea mecanismului de audiere a minorilor participanţi la procesul penal. 

Prin Legea nr.163 din 18.07.2014 a fost adoptat în redacţie nouă art.110
1
 Cod de procedură 

penală, pus în aplicare din 22.08.2014. Ţinînd cont de aceste modificări, precum şi în vederea 

realizării acţiunii 6.3.2. p.2 din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a 

sistemului de justiţie pentru anii 2011–2016, a fost elaborat proiectul Instrucţiunii privind 

desfăşurarea audierii în condiţii speciale a copilului victimă/martor al infracţiunii, cu participarea 

psihologilor CI “La Strada”, implicaţi direct în audierea copiilor - victime/ martori, precum şi a 

specialiştilor din cadrul CNPAC. 

Instrucţiunea va servi în calitate de instrument de aplicare, în procesul de audiere a copiilor, 

a normelor Codului de procedură penală în coraport cu standardele naţionale şi internaţionale 

existente în domeniu, în vederea asigurării tratamentului prietenos copiilor victime/martori ai 

infracţiunilor, astfel prevenind revictimizarea lor, pe măsura implicării în proces, din partea 

sistemului justiţiei penale. 

Instrucţiunea urmează a fi promovată spre aprobare, pentru a fi aplicabilă de către 

procurori, poliţişti, judecători, alţi actori implicaţi în procesul de audiere a copiilor. 
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Activitatea 4.4.4. Dotarea cu unităţi de transport a procuraturilor raionale Orhei, Leova, Ocniţa, 

Anenii-Noi, Soroca şi Cahul în vederea asigurării accesului la condiţii prietenoase de audiere a 

copilului martor minor (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Procuratura Generală 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Numărul cazurilor asistate la nivel zonal 

 

În anul 2014 Procuratura Generală a contribuit la punerea în funcţiune a camerelor pentru 

audierea, în condiţii speciale, a copiilor implicaţi în procesul penal în calitate de victimă/martor 

ai infracţiunii, în sediile procuraturilor raioanelor Anenii Noi, Cahul, Călăraşi, Leova, Ocniţa, 

Orhei şi Soroca, fiind astfel asigurată distribuirea relativ proporţională a spaţiilor pentru  

audierea copiilor în regiunile – nord, centru şi sud ale ţării.  

Avînd în vedere că nu sunt amenajate Camere de audiere în fiecare raion, au fost 

achiziţionate şi distribuite 8 unităţi de transport pentru facilitarea deplasării minorilor şi a 

persoanelor care îi însoţesc către locul desfăşurării audierii. După evaluarea ulterioară a modului 

de funcţionare şi utilizare a acestor spaţii, va fi pusă în discuţie necesitatea amenajării camerelor 

de audiere şi în alte localităţi.   

Pentru aceste acţiuni au fost utilizate mijloacele financiare în sumă totală de 3.245 mii lei, 

care au fost preconizate şi alocate în anul 2013. 

Prin ordinul Procurorului General nr.18/28 din 06.03.2014 a fost aprobat Regulamentul 

privind organizarea şi realizarea transportului participanţilor la audierea copiilor victime/ martori 

ai infracţiunilor în spaţii special amenajate. 

Regulamentul stabileşte modalitatea de prezentare a transportului şi de deplasare a 

participanţilor la audierea copiilor victime/ martori ai infracţiunilor pentru audiere în condiţii 

speciale, precum şi asigurarea transportării în siguranţă de către conducătorii auto. 

Activitatea 4.4.6. Procurarea automobilelor, tehnicii şi mijloacelor speciale de activitate, tehnicii 

de calcul, aparatajului pentru videoconferinţe (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: MAI (Inspectoratul General al Poliţiei) 

- Parteneri: Organizaţiile non-guvernamentale 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Unităţi de transport şi mijloace speciale achiziţionate 

 

În perioada de raportare, cu suportul financiar al Guvernului SUA şi al Uniunii Europene, 

OIM a susţinut procesul de dotare tehnică a Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, 

precum şi a Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice din cadrul IGP. În special a fost 

procurat echipament de calcul pentru colaboratorii centrelor, precum şi echipament şi programe 

specializate pentru facilitarea combaterii recrutării, exploatării şi abuzului prin Internet (în cazul 

CCCI). Susţinerea dotării tehnice a CCTP va continua în primul semestru al anului 2015. 

 

 

Activitatea 4.4.7. Aplicarea măsurilor de protecţie a participanţilor la procesul penal (În curs de 

realizare) 
 

- Instituţia responsabilă: MAI (Inspectoratul General al Poliţiei) 

- Parteneri: Organizaţiile non-guvernamentale 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de persoane incluse în programe de protecţie 
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Conform informaţiei prezentate de către CCTP, în perioada de raport nu au fost incluse 

careva persoane în sistemul naţional de protecţie a participanţilor la procesul penal.  

 

 

V. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 

 

5.1. INTENSIFICAREA COLABORĂRII INTERNAŢIONALE 

 

Activitatea 5.1.1. Demararea negocierilor pe marginea Acordului dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul protecţiei şi 

repatrierii victimelor traficului de fiinţe umane (adulţi şi copii), copiilor neînsoţiţi şi migranţilor 

aflaţi în dificultate (În curs de realizare) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei  

- Parteneri: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Acord negociat şi semnat 

 

Pe parcursul perioadei de raportare a fost menţinută corespondenţa prin email şi telefonic 

cu partea ucraineană, dar reieşind din situaţia de conflict creată în Ucraina, nu a fost realizată 

runda de negocieri pe marginea acestui Acord. 

 

Activitatea 5.1.4. Organizarea vizitelor şi consultărilor cu autorităţile competente ale statelor din 

UE şi din Orientul Mijlociu, Asia etc. responsabile de domeniul combaterii traficului de fiinţe 

umane (În curs de realizare) 

 

- Instituţia responsabilă: MAEIE (misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii 

Moldova în străinătate), MAI, MMPSF 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de vizite efectuate, contacte stabilite, persoane de legătură 

identificate, Numărul victimelor asistate / repatriate 

 

În planul de acţiuni al MAEIE pentru anul 2015 sunt prevăzute consultările bilaterale cu 

următoarele state: EAU, Ucraina, Italia, Rusia – state cu risc sporit al TFU. Unul din subiectele 

care vor fi abordate în cadrul consultărilor menţionate, este prevenirea şi combaterea traficului 

de fiinţe umane. 

Pe 9 decembrie 2014, Viceministrul Iulian Groza a avut o întrevedere cu dna Myria 

Vassiliadou, coordonator al UE pentru politicile anti-trafic de fiinţe umane. În cadrul reuniunii 

interlocutorii au abordat perspectivele de aprofundare a cooperării bilaterale în domeniul 

prevenirii şi combaterii traficului în persoane.  

Totodată menţionăm că Acordurile de cooperare între Republica Moldova şi statele 

membre ale UE în domeniul integrării europene, prevăd cooperarea şi preluarea experienţei, 

inclusiv în domeniul de prevenire şi combatere a fenomenului de trafic de fiinţe umane. În 

perioada de referinţă, Republica Moldova a încheiat Parteneriate de cooperare în domeniul 

integrării europene cu Republica Elenă (8 aprilie 2014), Republica Malta (10 aprilie 2014), 

Republica Italiană (15 octombrie 2014). 

 

5.2. COOPERAREA POLIŢIENEASCĂ ŞI JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ 

 

Activitatea 5.2.1. Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale de cooperare cu ţările de 

destinaţie ale traficului de fiinţe umane (Realizată) 
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- Instituţia responsabilă: MAI (Inspectoratul General al Poliţiei, Departamentul Poliţiei de 

Frontieră), PG, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Puncte de contact stabilite şi valorificate, Acorduri semnate/valorificate, 

Numărul de victime eliberate din exploatare, Numărul persoanelor reţinute în urma 

schimbului de informaţii, Grupări criminale organizate documentate/anihilate, Comisii 

rogatorii executate 

 

În conformitate cu art. 16, para (1), lit. a) al Acordului de Asociere RM-UE (semnat la 27 

iunie 2014), părţile cooperează în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane. 

De asemenea, acest angajament este reflectat în Agenda de Asociere şi Planul naţional de acţiuni 

privind implementarea Acordului de Asociere care este pus în aplicare provizorie începând cu 1 

septembrie curent. 

Pe 10 iulie 2014, a fost semnat Acordul de Cooperare între Republica Moldova şi Eurojust 

– agenţia UE care coordonează acţiunile instituţiilor competente din statele membre UE în 

domeniul cooperării judiciare. 

Pe 23 iunie 2014, a fost semnat Acordul cu privire la instalarea la sediul Centrului 

cooperare poliţienească internaţională a Liniei securizate de comunicare dintre Republica 

Moldova şi Europol.  

Pe 18 decembrie 2014, a fost semnat Acordul Operaţional de Cooperare între Republica 

Moldova şi Europol. 

 

Cu referire la operaţiunile şi cooperarea internaţională poliţienească realizată pe parcursul 

anului 2014, menţionăm: 

 

- Centrul SELEC din Bucureşti /Italia 

În luna iunie 2014 prin intermediul SELEC Bucureşti, în incinta CCTP, a fost organizată o 

întîlnire cu ofiţerul de legătură al MAI al Italiei în România, pentru a efectua schimbul de 

informaţii, planificarea acţiunilor ulterioare şi crearea unei echipe comune de investigaţie cu 

organele de drept ale Italiei în vederea documentării şi anihilării a unui grup de persoane 

specializat în traficul de fiinţe umane în scop de exploatare sexuală în Italia.  

Acest grup format din moldoveni şi albanezi, începînd cu anul 2011 şi pînă în prezent a 

racolat mai multe tinere din RM, România şi Ucraina pentru a fi exploatate sexual pe străzile din 

nordul Italiei. 

La moment se aşteaptă reacţia din partea autorităţilor italiene în vederea demarării 

procedurii de creare a unei echipe comune de investigaţie. 

 

- Federaţia Rusă 

În colaborare cu autorităţile abilitate ale Federaţiei Ruse au fost desfăşurate măsuri speciale 

de investigaţie în vederea identificării şi reţinerii tuturor membrilor grupării criminale organizate 

„GURDUZA”. Totodată au fost petrecute măsuri în vederea documentării unui grup de persoane 

specializat în trafic de fiinţe umane în scop de cerşit pe teritoriu Federaţiei Ruse. 

Ca rezultat au fost identificaţi 8 suspecţi şi 13 victime. 

 

- Poliţia judiciară federală a Belgiei 

Prin intermediul ofiţerului de legătură al Ambasadei Belgiei în Bucureşti au fost stabilite 

contacte cu reprezentanţii Poliţiei judiciare din Belgia. La moment se face schimb de informaţii 

operative în vederea documentării unei reţele internaţionale de trafic de fiinţe umane şi 

proxenetism organizat, dintre membrii căreia fac parte şi doi cetăţeni ai RM.  
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- BNC Interpol 

Prin intermediul BNC Interpol a fost posibilă identificarea şi repatrierea a 5 victime ale 

traficului de fiinţe umane şi una prezumată, originare din Republica Moldova. 

 

- Asistenţa juridică mutuală  

În vederea acumulării probelor pe cauze penale pornite şi atragerea traficanţilor la 

răspundere, pe parcursul perioadei de raportare au fost expediate 18 comisii rogatorii către 8 ţări: 

Federaţia Rusă - 6; Ucraina - 3; Italia - 3; Ungaria-1; Spania – 2, Bosnia -1; Muntenegru -1; 

Romînia -1 şi primite 5 comisii rogatorii din 4 ţări: Ucraina – 2, Slovacia – 1; Turcia -2.  

În adresa CCTP au parvenit 5 comisii rogatorii: 2 - Turcia; 2 - Ucraina, 1 - Slovacia. 

 

- Schimb de informaţii operative 

În vederea obţinerii de informaţii cu caracter operativ în procesul efectuării unor acţiuni 

de urmărire penală, acţiuni speciale de investigaţii sau a altor măsuri de localizare şi arest a 

persoanelor aflate în căutare, ofiţerii CCTP utilizează pe larg instrumentele şi canalele 

internaţionale abilitate: Interpol, SELEC/GUAM. Astfel, în adresa CCPI au fost expediate 144 

de interpelări şi respectiv recepţionate 262 mesaje prin care au fost solicitate şi primite informaţii 

precum: stabilirea identităţii, traversarea frontierei, verificarea autenticităţii unor documente,  

etc.  

 

Activitatea 5.2.2. Promovarea practicii de creare a echipelor comune de investigaţii (În curs de 

realizare) 
 

- Instituţia responsabilă: PG, MAI (Inspectoratul General al Poliţiei, Departamentul 

Poliţiei de Frontieră), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de persoane instruite, Mecanism de stabilire a echipelor elaborat şi 

valorificat, Comisii rogatorii executate 

 

Pentru intensificarea şi dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul combaterii 

traficului de fiinţe umane, prin ordinul comun al Procurorului General, Ministrului Afacerilor 

Interne, Directorului General al Serviciului Vamal şi Directorului Centrului Naţional 

Anticorupţie din 23 iulie 2014 a fost aprobată Intsrucţiunea cu privire la constituirea şi 

activitatea echipelor comune de investigaţii. 

În vederea acumulării experienţei în modul de creare şi funcţionare a Echipelor comune de 

investigaţii (JIT) se preconizează schimb de experienţă cu organele de drept din statele, care deja 

au utilizat modalitatea respectivă de colaborare internaţională. 

Cu refrire la instruirile realizate la acest subiect, menţionăm: 

- în perioada 09-12 iunie 2014, un reprezentant al Direcţiei investigaţii speciale a DPF a 

participat la Reuniunea Partenerilor din Regiunea Estică a Migraţiei şi Azilului cu tematica: 

„Traficul de fiinţe umane”, care a avut loc în or. Vilnius (Lituania). 

- în perioada 18-20 iunie 2014, un reprezentant al Direcţiei investigaţii speciale a participat 

la cea de-a 21-a Reuniune a Grupului de lucru ,,MIRAGE” privind „Combaterea traficului de 

fiinţe umane şi organizării migraţiei ilegale” organizat de către SELEC, în oraşul Bucureşti 

(România). 

- la data de 19.06.2014, reprezentanţii Direcţiei investigaţii speciale au participat la 

întrevederea de lucru în domeniul „Combaterii organizării migraţiei ilegale şi criminalităţii 

transfrontaliere” pentru anul 2014 care a avut loc în or. Iaşi (România). 

- la 23.09.2014, în oraşul Odessa (Ucraina), un reprezentant al Direcţiei investigaţii 

speciale a DPF a participat la şedinţa Grupului de lucru nr.1 organizat în scopul „Combaterii 

traficului de fiinţe umane şi migraţiei ilegale”, de către reprezentaţii misiunii „EUBAM”. 



 60 

- la data de 30.09.2014 reprezentanţii Direcţiei investigaţii speciale a DPF au participat în 

cadrul unei întrevederi planificate în or. Bucureşti (România) la care a participat ofiţerul pe 

probleme de migraţie a Canadei. La întrevedere, au fost puse în discuţii subiecte cu privire la 

migraţia cetăţenilor Republicii Moldova în Canada şi a cetăţenilor Canadei în Republica 

Moldova. Totodată, reprezentanţii Direcţiei investigaţii speciale, au convenit cu oficialii din 

Canada la o colaborare în vederea verificării unor documente suspecte care se depun de către 

cetăţenii Republicii Moldova la Consulatul Canadei din or. Bucureşti în scopul emigrării sau 

perfectării vizelor. 

- la 18.11.2014 în oraşul Odessa (Ucraina), 3 reprezentanţi a Direcţiei investigaţii speciale 

au participat la şedinţa grupului de lucru nr. 1, organizată de către reprezentanţii Misiunii 

„EUBAM” cu privire la rezultatele cercetării infracţiunilor de organizare a migraţiei ilegale care 

necesită a fi investigate în comun cu organele de drept ale Poloniei. 

- în perioada 08-10 decembrie 2014, în oraşul Sofia (Bulgaria), un reprezentant al Direcţiei 

investigaţii speciale a participat în cadrul şedinţei organizate cu genericul: „Migraţia ilegală şi 

traficul de fiinţe umane”. 

Menţionăm că pe parcursul anului 2014 nu au fost create JIT-uri, deşi au fost întreprinse 

tentative de colaborare în acest sens cu autorităţile competente ale Greciei pe un caz de 

proxenetism comis de un grup criminal organizat. Regretabil, dar organele de drept din Grecia 

şi-au manifestat dezinteresul faţă de acest caz, pînă în prezent nu a parvenit nici răspunsul la 

cererea de asistenţă juridică internaţională în materie penală.  

 

Activitatea 5.2.3. Executarea cererilor de asistenţă juridică internaţională în materie penală 

privind traficul de fiinţe umane sau infracţiunile conexe (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Justiţiei 

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul cererilor de asistenţă juridică (indicarea ţării de origine a cererii, 

obiectul solicitării şi etapa de executare) 

 

Conform informaţiei prezentate de Ministerul Justiţiei, pe parcursul anului 2014 au 

parvenit 7 cereri de asistenţă juridică, ţările de origine fiind: Turcia – 6 cereri; România – 1 

cerere. Obiectul solicitărilor este audierea părţilor. Etapa de executare – în executare. 

Conform datelor MAEIE, în perioada de referinţă, în adresa Republicii Moldova au 

parvenit 28 de solicitări în cazuri care se referă inclusiv la traficul de fiinţe umane, dintre care 21 

au fost executate. 

Procuratura Generală comunică că în perioada de raport, din statele străine nu au parvenit 

spre executare careva cereri de comisii rogatorii pe cazuri de trafic de fiinţe umane sau de copii. 

 

Activitatea 5.2.4. Transmiterea cererilor de asistenţă juridică internaţională în materie penală 

către autorităţile competente ale ţărilor de destinaţie sau de tranzit a traficului de fiinţe umane 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de cereri asistenţă juridică internaţională în materie penală 

înaintate/executate 

 

Conform informaţiei prezentate de Ministerul Justiţiei, pe parcursul anului 2014, către 

autorităţile competente ale ţărilor de destinaţie sau de tranzit a traficului de fiinţe umane au fost 
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înaintate 7 cereri de asistenţă juridică internaţională în materie penală, dintre care 4 cereri au fost 

executate, iar 3 cereri sînt în curs de executare. 

Conform datelor MAEIE, din 36 de solicitări formulate de autorităţile din Republica 

Moldova (inclusiv pe cazuri de trafic de fiinţe umane), 9 solicitări au fost executate. 

De asemenea, în anul 2014, de către Procuratura Generală au fost înaintate autorităţilor 

competente ale altor state 14 cereri de comisii rogatorii pe cauze penale ce se referă la 

infracţiunea prevăzută de art.165 Cod penal, din care: 10 cereri au fost expediate autorităţilor 

competente ale Rusiei, 2- Ucrainei, 1- Turciei, 1 – Ciprului.  

Totodată, cu referire infracţiunea prevăzută de art.206 Cod penal, în perioada de referinţă 

au fost înaintate 2 cereri de comisii rogatorii către autorităţile competente ale Federaţiei Ruse.  

De menţionat, că din numărul total de cereri au fost executate doar 50 %. 

Mai mult, în unele cazuri procurorii sunt lipsiţi de posibilitatea de a înainta comisii 

rogatorii pe motiv, că acţiunile infracţionale au avut loc în regiuni nerecunoscute ca state de către 

Republica Moldova (Ciprul de Nord, Cosovo). 

 


