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ABREVIERI 

 

Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii - UNODC 

APL/APC - Autoritate Publică Locală/Autoritate Publică Centrală   

ART. – Articol 

AT/MOFM – Agenţia Teritorială/Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

BRD – Biroul de relaţii pentru Diaspora  

CP – Cod penal 

CPP – Cod de procedură penală 

CT/ CM – Comisia teritorială/municipală pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

CCTP – Centrul pentru combaterea traficului de persoane 

Com. – Comunitate   

CI „La Strada” – Centrul internaţional pentru protecţia şi promovarea drepturilor femeii  „La Strada” 

CIDDC – Centrul de informare şi documentare cu privire la dreptul copilului 

CAP – Centrul de asistenţă şi protecţie pentru victime şi potenţiale victime ale traficului de fiinţe 

umane 

CCTP – Centrul pentru combaterea traficului de persoane 

CN CTFU– Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

EMT - Echipe multidisciplinare 

HG – Hotărârea Guvernului 

IP – Inspectorat de Poliţie 

IRIM - Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova. 

ICMPD Viena – Centrul Internaţional privind Dezvoltarea Politicilor Migraţionale, Viena 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

MTID- Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

Mun. – municipiu 

OI – Organizaţii Internaţionale 

OIM – Misiunea Organizaţie Internaţionale pentru Migraţie 

ONG - Organizaţie non-guvernamentală 

OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

r. – raion 

SNR – Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale 

traficului de fiinţe umane 

SP – Secretariatul permanent 

Terre des Hommes (TdH) – Fundaţia Elveţiană “Terre des Hommes” 

TFU – Trafic de fiinţe umane 
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CONTEXT GENERAL 

_________________________________________________________________________________ 

Prin Hotărîrea Guvernului nr.33 din 22.01.2014 cu privire la modificarea şi completarea unor 

hotărîri ale Guvernului, Secretariatul permanent (în continuare SP) a devenit subdiviziune (cu statut 

de secţie) a Cancelariei de Stat, cu 4 unităţi de personal. În procesul de consolidare instituţională a 

SP, a fost organizat concursul cu privire la ocuparea funcţiilor vacante, iar urmare a procedurilor de 

selecţie, în cadrul SP au fost angajate persoane la următoarele funcţii: 

• Şef al Secretariatului permanent (SP) al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de 

 fiinţe umane (CN CTFU); 

• Consultant principal, domeniul combaterii TFU; 

• Consultant principal, domeniul monitorizarea politicilor şi comunicarea eficientă; 

• Consultant principal, domeniul politicilor de asistenţă şi protecţie a victimelor şi  

 potenţialelor victime ale TFU. 

 

Organigrama Secretariatului permanent  

 

                           

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea tehnică - operativă a Secretariatului permanent  

 

În perioada de raportare au fost: 

 

Elaborate şi expediate propuneri de avizare pentru modificarea legislaţiei – 7 avize 

1) Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a EMT din cadrul SNR, 

Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie, 2) textul Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva 

traficului de organe umane, 3) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sistemului 

informaţional de gestiune electronică a documentelor şi înregistrărilor, 4) Recomandări UPR, 5) 

Proiectul Instrucţiunii privind desfăşurarea audierii în condiţii speciale a copilului victimă, 

martor al infracţiunii, 6) Proiectul Legii cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor, 7) 

Regulamentul cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă şi protecţie 

a victimelor TFU); 

- Colectate, armonizate şi elaborate Rapoarte către evaluatorii internaţionali - 4 (GRETA, 

Raportul Departamentului de Stat al SUA,  Walk Free Foundation Report, UNODC); 

- Elaborate Rapoarte naţionale – 3; 

- Elaborate propuneri de modificare a cadrului legislativ şi normativ – 2 proiecte; 
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- Organizată Şedinţă a CN CTFU – 1 (18 aprilie 2014); 

- Organizate  Şedinţe a Grupului de coordonare al Secretariatului permanent – 6; 

- Găzduite delegaţii externe/omologi externi – 8; 

- Participarea la conferinţe / Schimb de bune practici – 8 vizite; 

- Răspuns la petiţii, solicitări prin intermediul site-ului www.antitrafic.gov.md -  7; 

- Vizite de monitorizare a Comisiilor teritoriale – 6; 

- Elaborate şi expediate avize, răspunsuri la solicitările parvenite din partea autorităţilor publice 

- 118 demersuri; 

- Recepţionate şi examinate circa 400 demersuri parvenite de la APC, APL, OI, ONG. 

 

Răspunsul Secretariatului permanent la realizarea obiectivelor stabilite în anul 2014 

 

Pentru anul 2014, SP şi-a stabilit 3 obiective prin prisma cărora să eficientizeze realizarea 

atribuţiilor CN CTFU în domeniul de prevenire şi combatere a TFU:  

Obiectivul nr.1: Monitorizarea implementării legislaţiei şi a politicilor publice în domeniul 

prevenirii şi combaterii TFU; 

Obiectivul nr. 2: Sensibilizarea şi informarea populaţiei despre fenomenul TFU; 

Obiectivul nr. 3: Consolidarea mecanismului instituţional în domeniul antitrafic (în vederea 

realizării obiectivelor Comitetului naţional pentru combaterea TFU şi a Comisiilor teritoriale pentru 

combaterea TFU). 
 

De asemenea, SP a coordonat implementarea unui set de activităţi, stabilite conform: 

- Prevederilor art.9
1 

din HG nr.472 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea componenţei CN 

CTFU şi a Regulamentului Comitetului naţional 

- Planului Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014-2016 

(aprobat prin HG nr.484 din 26.06.2014);  

- Planului Naţional de Implementare a Acordului de Asociere (aprobat prin HG nr.808 din 7 

octombrie 2014); 

- Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011–2016, pct. 6.3.2  (aprobat prin HP nr.6 din 16.02.2012) 

 

Constatare 
Planul anual de acţiuni al Secretariatului permanent al CNCTFU pentru anul 2014 a conţinut 23 

de activităţi, dintre care: 14 activităţi au fost realizate, iar 9 activităţi sunt în curs de realizare. 

 

 

OBIECTIVUL 1  

 Monitorizarea implementării legislaţiei şi a politicilor publice în domeniul prevenirii şi 

combaterii TFU 

 

Acţiunea 1.1.  

Monitorizarea implementării Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 

umane  

 

Subacţiunea 1.1.1.  Definitivarea şi aprobarea prin HG a proiectului Planului Naţional de prevenire şi 

combatere a TFU. (Realizată) 

Procesul de elaborare şi definitivare a proiectului PN 2014-2016 a fost coordonat de către SP al 

CN CTFU. În vederea elaborării documentului a fost constituit un grup interdepartamental din 

reprezentanţi ai autorităţilor publice, organizaţiilor neguvernamentale şi interguvernamentale 

competente în domeniul prevenirii şi combaterii TFU. PN 2014-2016 repetă cu mici excepţii 
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structura planului precedent. O modificare considerată necesară de întreaga comunitate naţională 

antitrafic a fost extinderea PN de la 2 ani la 3 ani de implementare. Acest lucru va permite apropierea 

PN faţă de Strategia SNR
1
 care are ca termen de realizare anul 2016.  

În procesul de elaborare a proiectului PN 2014-2016, în vederea consolidării aspectului 

strategic al planificării, au fost stabilite drept puncte de reper recomandările următoarelor rapoarte de 

evaluare internaţionale şi naţionale: 

- Raportul Global privind Traficul de Persoane, ediţia 2011, al Departamentului de Stat SUA 

(GTIP Report 2012); 

- Grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei 

privind lupta împotriva TFU, ediţia 2011 (GRETA); 

- Evaluare al Agenţiei ONU pentru Crimă Organizată şi Droguri, martie 2013; 

- Naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii TFU pentru perioada 2012-2013; 

- Rapoarte ale experţilor independenţi..  

De asemenea, în procesul de finalizare a proiectului PN s-a ţinut cont de prevederile HG nr. 33 

din 11.01.2007
2
. Drept urmare, în conformitate cu cadrul legal, proiectul PN expediat către Guvern 

spre aprobare a fost însoţit de Nota informativă şi Raportul divergenţelor. Ultimul document a 

conţinut propunerile oficiale şi recomandările din partea autorităţilor centrale, de care SP a ţinut cont 

în procesul de definitivare a proiectului PN. Raportul divergenţelor a conţinut 33 de pagini. Analizînd 

Raportul divergenţelor am putut constata următoarele aspecte: 

- au fost analizate avizele din partea a 26 instituţii publice, organizaţii neguvernametale şi 

internaţionale, colectând astfel 220 de recomandări şi propuneri; 

- din cele 220 de recomandări şi propuneri au fost acceptate în jur de 160 şi parţial acceptate în 

jur de 34; 

- din cele 220 de recomandări şi propuneri, 26 nu au fost acceptate. Pentru fiecare recomandare 

neacceptată au fost oferite justificări şi explicaţii de rigoare în conformitate cu cadrul legal 

naţional, scopurie şi obiectivele propuse în proiectul PN 2014-2016. 

Urmare a procedurilor juridice cu privire la elaborarea şi promovarea instrumentelor de politici 

publice, prin HG nr.484 din 26.06.2014
3
, a fost aprobat Planul naţional de prevenire şi combatere a 

TFU 2014-2016, în care se regăsesc 120 activităţi. 

  

Subacţiunea 1.1.2. Elaborarea raportului semestrial şi anual cu privire la realizarea Planului naţional 

de prevenire şi combatere a TFU. (În curs de realizare) 

În conformitate cu prevederile alin. 3, pct. 9
1 

din HG nr.472 din 26.03.2008, SP a solicitat de la 

APC şi partenerii de implementare a politicilor naţionale antitrafic informaţie cu privire la acţiunile 

întreprinse pentru primul semestru al anului 2014. 

Monitorizarea progreselor obţinute pe marginea implementării Planului naţional antitrafic s-a 

realizat în baza unei metodologii, elaborate prin prisma paradigmei 4P: Prevenire, Protecţie, 

Pedepsire, Parteneriat. În acest sens, nota informativă conţine următoarele capitole:  

1. Activităţi directe, întreprinse în vederea diminuării sau eliminării problemelor identificate, 

inclusiv: 

                                                             

1 Hotărîrea Parlamentului 257-XVI din 05.12.2008 privind aprobarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru 

protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a planului de acţiuni privind 

implementarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale 

traficului de fiinţe umane pe anii 2009 -2011. 

2 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=319904 

3
 http://lex.justice.md/md/353631/ 

http://lex.justice.md/md/353631/
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a) asistenţa şi protecţia victime lor TFU; 

b) pedepsirea traficanţilor sau curmarea infracţiunilor de TFU. 

2. Activităţi indirecte, întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului TFU, 

inclusiv: 

a) Consolidarea cadrului legislativ şi normativ; 

b) Consolidarea cadrului instituţional; 

c) Sensibilizarea şi informare a populaţiei; 

d) Consolidarea capacităţilor specialiştilor; 

e) Realizarea studiilor şi analizelor ştiinţifice; 

f) Evidenţa datelor statistice; 

g) Formularea recomandărilor specifice. 

 

Cu referire la concluziile şi recomandările generale, au fost formulate concluziile pe marginea 

nivelului de realizare a PN, de soluţionare a problemelor identificate prin prisma respectării 

drepturilor fundamentale ale victimelor şi de eficacitate a intervenţiei organelor de drept în vederea 

combaterii TFU şi a pedepsirii traficanţilor. Nota informativă conţine  recomandări în vederea 

excluderii lacunelor identificate în design-ul sau conţinutul informaţiei prezentate, cu scopul de a 

corespunde metodologiei elaborate, în baza căreia se doreşte coordonarea şi monitorizarea eficientă a 

politicilor naţionale antitrafic.  

În paralel, SP a monitorizat implementarea PN şi prin prisma realizării activităţilor la nivel 

local. În vederea executării pct. 27 al HG nr.234 din 29.02.2008 privind aprobarea Regulamentului-

cadru al CT CTFU, SP a solicitat conform demersului nr. 2404-37 din 13 iunie 2014, informaţie cu 

privire la implementarea politicilor naţionale antitrafic la nivel local, de la Comisiile teritoriale pentru 

combaterea TFU.În vederea elaborării Notei informative, a fost utilizată metoda culegerii de date, 

colectarea şi structurarea informaţiilor, utilizând astfel un Formularul de colectare a informaţiei cu 

indicatori cantitativi.  

 Formularul de colectare a cuprins următoarelor domenii: 

I. Parteneriat şi cooperare - Conlucrarea între EMT şi CTCTFU. 

II. Prevenire – activităţile de informare, sensibilizare sau de educare în domeniul prevenirii 

fenomenului TFU efectuată în timpul perioadei de raportare şi estimarea costurilor 

Numărul articolelor publicate de către mass-media locală, titlul şi conţinutul articolelor(ziare, 

reviste, televiziune) cu privire la fenomenul TFU; 

Acţiuni ce au avut drept scop reducerea vulnerabilităţii persoanelor aflate în situaţie de risc 

III. Protecţia drepturilor copilului  
Numărul cazurilor (tipul exploatării) a copiilor victime ale TFU, identificate pe parcursul 

semestrului I al anului 2014 

Numărul de cazuri unde a fost utilizată Camera de audiere a minorilor victime a infracţiunilor 

cu caracter sexual. 

IV. Consolidarea capacităţilor specialiştilor privind identificarea şi asistarea victimelor TFU 

şi/sau investigarea şi urmărirea penală a cazurilor TFU. 

Ambele documente (Note informative) se regăsesc pe site-ul www.antitrafic.gov.md, la rubrica 

Rapoarte naţionale
4
.  

Totodată, conform prevederilor legale, Secretariatul permanent a dat startul monitorizării 

Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU, pentru anul 2014. De asemenea, menţionăm că 

pentru colectarea informaţiei cu privire la acţiunile realizate pentru întregul an 2014, SP a solicitat 

informaţie prin demersul nr. 2404-18 din 30.12.2014 de la autorităţile publice centrale (APC) şi 

                                                             

4 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=431&t=/Rapoarte/Nationale/NOTA-INFORMATIVA-CU-PRIVIRE-LA-REALIZARILE-IN-

DOMENIUL-PREVENIRII-SI-COMBATERII-TRAFICULUI-DE-FIINTE-UMANE-IN-SEMESTRUL-I-2014  

http://www.antitrafic.gov.md/
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=431&t=/Rapoarte/Nationale/NOTA-INFORMATIVA-CU-PRIVIRE-LA-REALIZARILE-IN-DOMENIUL-PREVENIRII-SI-COMBATERII-TRAFICULUI-DE-FIINTE-UMANE-IN-SEMESTRUL-I-2014
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=431&t=/Rapoarte/Nationale/NOTA-INFORMATIVA-CU-PRIVIRE-LA-REALIZARILE-IN-DOMENIUL-PREVENIRII-SI-COMBATERII-TRAFICULUI-DE-FIINTE-UMANE-IN-SEMESTRUL-I-2014
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partenerii de implementare, termenul de prezentare fiind 25 ianuarie 2015, iar prin demersul nr. 2405-

03 din 06.01. 2015, de la preşedinţi ai Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU, termenul de 

prezentare fiind 23 ianuarie 2015. 

 

Subacţiunea 1.1.3. Elaborarea conceptului de monitorizare a politici de stat în domeniul antitrafic. (În 

curs de realizare) 
SP 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, 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.  

 

Subacţiunea 1.1.4. Coordonarea procesului de elaborare a Raportului Analitic privind prevenirea şi 

combaterea TFU pentru anii 2010-2013.  (Realizată) 

Conform prevederilor HG nr.472 din 26.03.2008
5
, şi a recomandărilor Raportului cu privire la 

implementarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva TFU de către Republica 

Moldova, SP a identificat resurse financiare şi a selectat expertul pentru realizarea acestei acţiuni. 

Raportul intitulat „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, finanţat de Misiunea OSCE în Republica Moldova în cadrul proiectului „Consolidarea 

Secretariatului Permanent 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 bazându-se pe 5 

criterii de evaluare a politicilor, recunoscute la nivel internaţional:  

a) relevanţă, 

                                                             

5 Hotărârii Guvernului Nr. 472 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea componenţei Comitetului naţional pentru 
combaterea traficului de fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului naţional 
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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, 

- la 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),  

- la 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 includ 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 analizându-se în detalii 

diverse aspecte ale implementării activităţilor planificate, în mare parte ele referindu-se respectiv la 

compartimentele corespunzătoare din PN analizate. Astfel:  

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

Capitol II - „Eficacitatea măsurilor organizaţionale” 

Capitolul III - “Gradul de implementare a activităţilor orientate spre prevenirea TFU” 

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. 

Varianta română a Raportului a fost tipărit în 290 exemplare. 

 

Acţiunea 1.2.  

Perfecţionarea programului computerizat de colectare a datelor statistice din domeniul 

antitrafic.  

 

Subacţiunea  1.2.1. Automatizarea proceselor de colectare a datelor statistice privind traficul de fiinţe 

umane. (Parţial realizată)  

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

prevenirii şi combaterii TFU, SP a examinat şi modificat formularele PRETRIAL, TRIAL, AFTER 

TRIAL, RELATED CRIMES şi VICTIMS, care constituie instrumentele de colectare a datelor 

statistice. În perioada de raportare au fost 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; 

http://www.antitrafic.gov.md/
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- Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei – 11.11.2014; 

- 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 TFU 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 

 

Şedinţa din 09.09.2014, organizată de către MMPSF 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 a fost de a asigura, că datele 

statistice care urmează a fi colectate de către MMPSF şi cele colectate deja de către MAI for fi 

armonizate. Urmare a organizării acestor şedinţe, au fost definitivate formularele de monitorizare a 

datelor statistice, acestea fiind racordate la standardele internaţionale, în baza recomandărilor 

înaintate Republicii Moldova pe marginea rapoartelor GTiP, GRETA, UNODC. 

 

Acţiunea 1.3  

Raportarea către organismele internaţionale în vederea evaluării eforturilor RM în prevenirea 

şi combaterea TFU 

 

Subacţiunea 1.3.1 Elaborarea rapoartelor pentru GTiP, GRETA, OSCE , UNODC etc. (Realizată)  

Pe parcursul anului 2014, SP a coordonat procesul de raportare către organismele internaţionale, 

precum: 

1. Departamentul de Stat al SUA, care elaborează Raportul anual privind traficul de persoane  

2. Fundaţia Australiană „Walk free”, care elaborează Raportul anual privind Sclavia modernă,  

3. Grupul de experţi GRETA şi a Comitetului Parţilor care monitorizează implementarea 

Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi a 

recomandărilor pe marginea implementării acesteia,  

4. UNODC care elaborează Raportul Global bianual (dar cu actualizare anuală) privind traficul 

de persoane  

 

1. Raportul privind traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA este elaborat anual, 

conform unui set de indicatori, în baza cărora se apreciază eficienţa politicilor de prevenire şi 

combatere a TFU promovate de către Guverne, inclusiv de cel al Republicii Moldova. Astfel, 

conform cadrului diplomatic prestabilit, în perioada ianuarie-februarie 2014, Secretariatul permanent 

a prezentat către Ambasada SUA în RM informaţie cu privire la eforturile întreprinse de către Guvern 

în domeniul antitrafic, pentru anul 2013. Astfel, în baza chestionarului-tip ce a conţinut 28 de 

întrebări, a fost treptat furnizată informaţia armonizată şi compilată, parvenită din partea autorităţilor 

publice centrale, organizaţilor internaţionale şi neguvernamentale. Conform evaluării realizate de 

către Departamentul de Stat al SUA şi publicaţiei lansate în iunie 2014, Republica Moldova a fost 

plasată pe nivelul 2, pe o scală de evaluare de la 1 la 3. Această treaptă reprezintă un indicator de 

progres, ce scoate în evidenţă faptul că prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane este una 

din priorităţile esenţiale ale Guvernului Republicii Moldova. Printre aprecierile Raportului se 

remarcă: parteneriatul Guvernului cu societatea civilă,  sistemul consolidat de asistenţă şi protecţie a 

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. Sistemul Naţional de Referire a 

continuat sa fie unul de succes şi funcţional în toate regiunile din Republica Moldova, fiind 

consolidată coordonarea dintre reprezentanţii organelor de drept, specialiştii din şcoli, lucrătorii 

medicali, asistenţii sociali şi ONG-urile. Echipele multidisciplinare teritoriale au fost create la nivel 

local cu scopul de a coordona mai eficient, printr-o abordare sistemică, identificarea, protecţia şi 

asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Totodată, recomandările Raportului privind 

traficul de persoane se referă la investigarea în mod viguros, urmărirea penală şi condamnarea 
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infractorilor în domeniul traficului de fiinţe umane şi asigurarea că infractorii sunt condamnaţi 

proporţional cu gravitatea infracţiunilor comise cu pedepse prevăzute pentru trafic de fiinţe umane, 

inclusiv pentru oficialii complici din sectorul judiciar.   

 

2. Un alt instrument de monitorizare a fenomenului TFU este şi Chestionarul privind răspunsul 

Guvernelor împotriva sclaviei moderne elaborat de către Fundaţia „Walk free”, care în baza a 18 

întrebări, a colectat date statistice şi informaţii cu privire la progresele înregistrate de către Guvern pe 

durata unui an, în domeniul antitrafic şi a altor domenii conexe. Conform competenţelor instituţionale 

şi a normelor diplomatice, Secretariatul permanent a prezentat Ministerului Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene chestionarul completat. Conform Raportului, RM ocupă locul 15 din 167 de ţări 

evaluate în clasamentul „Indicele Global al Sclaviei 2014”.  Comparativ cu locul 6, înregistrat în anul 

2013.   

 

3. La 11 iunie 2014, Guvernul Republicii Moldova a prezentat către Comitetul Părţilor  Raportul 

Republicii Moldova cu privire la implementarea Recomandărilor Comitetului Parţilor al Convenţiei 

Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane.   

Procesul de elaborarea a Raportului a fost coordonat de către SP  fiind solicitată informaţie de la 

autorităţile publice centrale şi partenerii, pentru a fi completate cele 17 recomandări  cu privire la 

progresele din domeniul prevenirii şi combaterii TFU, pentru perioada iulie 2012-mai 2014, dar şi a 

provocărilor din domeniul dat. Raportul a fost elaborat graţie unui proces participativ, care a presupus 

consultarea şi avizarea oficială a documentului de către autorităţile publice centrale, organizaţiile 

neguvernamentale şi internaţionale şi a reflectat rezultatele întreprinse, progresele din domeniul 

antitrafic pentru perioada iulie 2012-mai 2014, dar şi provocări în acest domeniu. Urmare a 

procesului de definitivare a proiectului Raportului, acesta a fost prezentat în adresa MAEIE prin 

demersul nr. 2404-26 din 20 mai 2014. Conform procedurilor legale stabilite şi a solicitării oficiale 

parvenite , Raportul a fost expediat în adresa Secretariatului Convenţiei Consiliului Europei privind 

lupta împotriva TFU şi prezentat în cadrul reuniunii Comitetului Părţilor din 7 iulie 2014. Versiunea 

electronică a Raportului poate fi accesat pe site-ul www.antitrafic.gov.md 
6
 

 

4. În contextul solicitării parvenite din partea MAEIE şi a Oficiului ONU pentru Droguri şi Crime 

(UNODC), prin care autorităţile competente au fost invitate să consulte şi să verifice informaţia 

privind lupta împotriva TFU, reflectată în proiectul Raportului Global UNODC 2014, Secretariatul 

permanent a coordonat procesul de colectare a informaţiei în baza unui formular-tip, de la 

Procuratura Generală şi Ministerul Afacerilor Interne ( în urma demersului expediat nr. 2404-30 din 

27 mai 2014). Urmare a actualizării datelor din proiectul Raportului, Secretariatul permanent a 

prezentat în adresa MAEIE conform scrisorii nr. 2404-41 din 18 iunie 2014, nota finală, formularul 

UNODC completat şi datele statistice coordonate la naţional.  

 

Acţiunea 1.4 

Ajustarea legislaţiei în domeniul antitrafic  

 

Subacţiunea 1.4.1. Coordonarea procesului de definitivare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 241 privind prevenirea şi combaterea TFU. (În curs de 

realizare) 

 

                                                             

6
 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=32&id=471&t=/Rapoarte/Ale-partenerilor-internationali/RAPORTUL-Republicii-Moldova-cu-privire-

la-implementarea-Recomandarilor-Comitetului-Partilor-al-Conventiei-Consiliului-Europei-privind-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-iunie-

2014 

http://www.antitrafic.gov.md/
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Urmare a consultărilor publice cu referire la  modificarea şi completarea Legii nr.241-XVI din 

20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane au fost identificate si 

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 şi a Raportului divergenţilor. Aceste documente au fost discutate în cadrul  a 2 

şedinţe, în 26 şi 27 noiembrie a.c., de către membrii grupurilor tematice de lucru, constituite din 

reprezentanţi ai autorităţilor publice şi partenerii de implementare din domeniului vizat. În contextul 

proiectului Hotărârii 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”. 

Ţinând cont de faptul că actuala versiune a Legea 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.” 

 

Subacţiunea 1.4.2. Coordonarea procesului de elaborare şi validare a conceptului programului de 

compensare, garantat de stat, victimelor traficului de fiinţe umane. (Realizată parţial)  

 

Pe parcursul anului 2014, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul de Lege cu privire la 

reabilitarea victimelor infracţiunilor
7
,  iar la 21 octombrie 2014 a fost demarată procedura de avizare 

a acestui proiect de lege, care reglementează inclusiv şi acordarea din partea statului a compensaţiilor 

financiare victimelor infracţiunilor, printre care se vor regăsi şi victimele TFU.   

La etapa avizării, Secretariatul permanent s-a expus pe larg asupra proiectului de Lege, prin 

scrisoarea nr. 2404-104 din 3 decembrie 2014 şi totodată a recomandat ca pentru a îmbunătăţi 

proiectul dat să fie examinat si Raportul asupra studiului „Drepturi, restabilire şi redresare: 

compensarea victimelor traficului de fiinţe umane în Republica Moldova”, realizat la iniţiativa şi 

coordonarea Secretariatului permanent. Raportul conţine analiza capacităţii Guvernului pentru a crea 

un Fond de compensaţii, experienţa altor state şi recomandări pentru a realiza această 

responsabilitate, conform actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.   

 

Acţiunea 1.5.  

Consolidarea parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale din domeniul antitrafic. 

 

Subacţiunea 1.5.1. Coordonarea procesului de elaborare şi publicare a unui studiu privind siguranţa 

copiilor on-line. (Realizată)  

Studiul privind siguranţa copiilor on-line in Republica Moldova, ediţia a II-a, a fost realizat de 

Centrul Internaţional „La Strada” pe parcursul anului 2014.  Studiul are scopul de a informa cadrele 

didactice, părinţii, persoanele antrenate în procesul de educaţie a copiilor, inclusiv reprezentanţi ai 

societăţii civile, privind comportamentul copiilor online din Republica Moldova. Informaţia expusă 

în acest Raport poate servi drept impuls pentru unificarea şi consolidarea eforturilor tuturor actorilor 

în atenţia cărora se află nemijlocit copiii, utilizatori activi ai noilor tehnologii informaţionale. 

onţinutul propriu-zis al Studiului este compartimentat în patru capitole.  

Capitolul I Siguranţa copiilor online - precizări conceptuale şi abordări actuale îşi propune să 

familiarizeze cititorii cu aspectele teoretice ale abordării problemei siguranţei copiilor online. 

Capitolul II Obiectivele şi metodologia studiului tratează obiectivele şi metodologia cercetării. 

Capitolul III Rezultatele studiului prezintă nemijlocit rezultatele studiului în cauză, iar ultimul 

                                                             

7
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/octombrie/Proiect_de_lege.pdf  

http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/octombrie/Proiect_de_lege.pdf
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capitol, include un şir de recomandări pentru diferiţi actori în domeniu. În vederea prevenirii diferitor 

forme de abuz în mediul virtual, studiul poate fi accesat pe site-ul www.antitrafic.gov.md 
8
 

Subacţiunea 1.5.2 Coordonarea procesului de elaborare şi distribuire a Studiului „Lecţii învăţate. 

Proiectul FACT- Acţiunea Transnaţională”. (Realizată)  

Această activitate a  fost realizată în parteneriat cu Fundaţia elveţiană „Terre des Hommes”. 

Publicul larg a fost informat despre rezultatele proiectului prin  intermediului unei campanii la nivel 

naţional. Au fost elaborate în jur de 1000 de postere şi distribuite la nivel raional şi comunitar. A fost 

elaborat şi difuzat un spot video si materialul audio la TV/Radio Moldova, preluate de diverse siteu-ri 

de stiri
9
. De asemenea, prin intermediul SP, au fost furnizate în raioane, prin intermediul Comisiilor 

teritoriale,  42 de CD-uri cu spotul social „Păstrează-mi lumea”, ce au difuzate la posturile de 

televiziune locale în cadrul Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva TFU”.  

 

Subacţiunea  1.5.3. Coordonarea procesului de elaborare şi distribuire a Studiului „Necesităţile 

copilului aflat în contact cu sistemul de justiţie în Republica Moldova”. (Realizată)  

Această activitate a  fost realizată în parteneriat cu Fundaţia elveţiană „Terre des Hommes”. 

Studiul stă la baza campaniei de sensibilizare si informare a publicului larg despre drepturile copiilor 

aflaţi in contact cu sistemul de justiţie (martori, victime si copii in conflict cu legea), care va fi 

implementata anul viitor (2015). Pe de altă parte, rezultatele au determinat partenerii elaborarea unui 

set de instrumente practice pentru angajaţii poliţiei, în vederea sporirii capacităţii de comunicare şi 

lucrul cu copiii. Acest set de instrumente este în proces de elaborare.  

 

Subacţiunea 1.5.4. Elaborarea şi distribuirea Studiului „Evaluarea respectării aspectelor gender în 

asistenţa copiilor repatriaţi”. (Realizată)  

Această activitate a  fost realizată în parteneriat cu Fundaţia elveţiană „Terre des Hommes” şi 

are caracter intern. Scopul acestui proiect a fost de a evalua perspectiva gender în cazul de 

management a copiilor aflaţi în circulaţie în cadrul Programului FACT implementat de către Terre 

des Hommes. Raportul şi-a propus să argumenteze că: 

1) Perspectiva de gen este importantă în procesul instituirii managementului de caz pentru 

reintegrarea copiilor deoarece analiza a identificat că cel puţin 4 factori de risc asociaţi cu 

acest grup ţintă afectează prin diferite modalităţi fetele şi băieţii.  

2) Cazurile înregistrate în baza de date FACT nu s-a identificat premeditare directă privind 

discriminarea în bază de gen, în special discriminare împotriva fetelor. Nevoie de bază atât a 

fetelor cât şi a băieţilor au fost rezolvate în manieră similară conform managementului de caz. 

Analizând din acest punct de vedere, perspectiva gender se află la nivel intermediar de 

reintegrare.  

3) Un model îmbunătăţit de management de caz din perspectiva gender va da start cu o mai bună 

colectare a datelor pe nevoi şi riscuri specifice prin remarcarea formatelor utilizate de asistenţi 

sociali, activităţi mult mai specifice legate cu reabilitarea economică a mamelor repatriate, în 

vederea creşterii accesului obţinerea unor locuinţe, locuri de muncă stabile şi venituri.  

Concluziile şi recomandările Raportului vor fi luate în calcul în procesul de îmbunătăţire a 

mecanismelor de repatriere, în special a copiilor ţinându-se cont de perspectiva gender.     

 

 

 

                                                             

8
 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   
9
 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 

http://www.antitrafic.gov.md/
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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OBIECTIVUL 2 

Sensibilizarea şi informarea populaţiei despre fenomenul TFU 

 

Acţiunea 2.1  

Facilitarea organizării activităţilor de sensibilizare şi informare a populaţiei despre fenomenul 

TFU  

 

Subacţiunea 2.1.1.Coordonarea procesului de informare a copiilor şi părinţilor despre drepturile şi 

necesităţile copilului aflat în contact cu legea/justiţia. (Realizată)  

În această ordine de idei, câteva tipuri de materiale informative sunt în proces de elaborare 

acum, după un proces complex de consultare a necesităţilor copiilor pe ambele maluri ale Nistrului. 

Toate materialele au scopul de a informa copiii şi părinţii sau îngrijitorii despre drepturile minorilor 

in contact cu sistemul de justiţie. Tipuri de materiale: video, pliant informativ si poster. Toate 

materialele s-au elaborat în limba română şi Rusă şi vor fi utilizate în campania care va fi organizată 

pe parcursul anului 2015.  Campania se va realiza pe ambele maluri ale Nistrului. 

 

Subacţiunea 2.1.2. Coordonarea realizării Campaniei naţionale de informare şi sensibilizare a 

populaţiei „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”. (Realizată)  

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

naţională „Săptămâna 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 a asigurat întreg 

procesul de planificare, prin elaborarea proiectului Matricei 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
10

 care au reflectat evenimentul în 

presa naţională. Totodată, pe parcursul Săptămânii 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, 

                                                             

10
 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 
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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
11

 au reflectat evenimentele organizate pe parcursul 

Săptămâni Antitrafic.  

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

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

390 pe zi), iar ştirile postate au avut în jur de 436 de accesări, dublu decât 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 decât atât, Comisiile teritoriale au 

plasat la rândul lor, pe site-urile oficiale ale Consiliilor raionale informaţie despre acţiunile organizate 

pe parcursul întregii săptămâni, asigurând 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 învăţământ din municipiul Chişinău, Străşeni, inclusiv în raioanele de pe malul 

stâng al Nistrului – Holercani, Corjova, Dubăsarii Vechi, unde au participat în jur de 355 persoane.  

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

naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”
12

 ce reflectă acţiunile realizate 

atât de autorităţilor publice centrale şi comisiile teritoriale şi este plasat pe site-ul 

www.antitrafic.gov.md   

 

Subacţiunea 2.1.3. Întreţinerea site-ului www.antitrafic.gov.md. (În curs de realizare) 

În perioada de referinţă, pe site-ul oficial al Comitetului naţional www.antitrafic.gov.md au fost 

plasate 83 de articole despre infracţiuni de TFU comise în această perioadă, evenimente organizate în 

domeniul antitrafic, ştiri locale şi naţionale. De asemenea, au fost operate modificări şi ajustări a 

informaţiei existente la 28 compartimente, printre care: componenţa Comisiilor teritoriale pentru 

combaterea TFU, lista coordonatorilor EMT raionale, componenţa SP, etc; 

SP a menţinut pe parcursul anului 2014 pagina oficială www.antitrafic.gov.md, unde numărul 

accesărilor a crescut de aproximativ 4 ori. Astfel că, la momentul raportării au fost înregistrate 

138697 de accesări a paginii cu aproximativ 330 de vizualizări pe zi  (la data de 26.01.2015), 

comparativ cu 37223 (la data de 18 ianuarie 2013) cu aproximativ 180 de vizualizări pe zi, 

comparativ cu perioada analogică a anului trecut. În paralel, SP a promovat site-ul 

www.antitrafic.gov.md prin intermediul reţelei de socializare Facebook. Din numărul total de fani ai 

paginii Secretariatul permanent, se poate observa că 69% dintre utilizatori  ai paginii sunt persoane de 

gen feminin,  iar  31% sunt persoane de gen masculin. Diagrama de mai jos reflectă repartizarea 

vizualizărilor în funcţie de gen şi vârstă.  

Diagrama  3  

Repartizarea vizualizărilor pe Facebook în funcţie de gen şi vârstă  

                                                             

11
 http://protv.md/stiri/social/flashmob-in-centrul-capitalei-cum-promoveaza-zeci-de-studenti---748811.html  

12
 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/
http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.antitrafic.gov.md/
http://protv.md/stiri/social/flashmob-in-centrul-capitalei-cum-promoveaza-zeci-de-studenti---748811.html


15 

 

 
             Femei                      Bărbaţi  

 

 

 

OBIECTIVUL 3 

Consolidarea mecanismului instituţional în domeniul antitrafic (în vederea realizării 

obiectivelor Comitetului naţional pentru combaterea TFU şi a Comisiilor teritoriale pentru 

combaterea TFU)  

 

Acţiunea 3.1. Asigurarea organizatorică a activităţii Comitetului Naţional pentru combaterea 

traficului de fiinţe umane  

 

Subacţiunea 4.1.1. Organizarea trimestrială a şedinţelor Comitetului Naţional pentru combaterea  

traficului de fiinţe umane. (În curs de realizare) 

Pe parcursul anului 2014 a fost organizată o şedinţă a CNCTFU (18 aprilie). Pe agenda şedinţei 

au fost incluse subiecte prioritare pentru Guvern, în contextul implementării politicilor naţionale de 

prevenire şi combatere a TFU.  

În cadrul şedinţei, au fost prezentate şi aprobate Raportul naţional în domeniul prevenirii şi 

combaterii  TFU pentru anul 2013 şi Raportul de monitorizare a procesului de implementare a 

Strategiei Sistemului naţional de referire (SNR) pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU, pe perioada anului 2013.Aceste rapoarte au fost aprobate de către 

membrii CNCTFU şi vor fi plasate pe pagina web antitrafic.gov.md.  

Conform Agendei şedinţei, au fost prezentate şi discutate şi alte subiecte importante în 

domeniul vizat. Astfel s-a convenit că Ministerul Educaţiei va prezenta informaţie CNCTFU cu 

privire la rezultatele realizării prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 77 din 22.02.2013 

privind procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de 

învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic de copii şi a Ordinului nr. 858 din 

23.08.2013 prin care a fost aprobată Metodologia de aplicare a acestei Proceduri. În cadrul 

discuţiilor, s-a constatat importanţa implicării MTID în vederea realizării activităţilor de prevenire a 

TFU prin intermediul instruirii specialiştilor care activează în domeniul transportului internaţional 

terestru şi aerian.  

 

Subacţiunea 4.1.2. Asigurarea activităţii de secretariat al CN CTFU. (Realizată) 

Urmare a şedinţei din 18 aprilie, a fost elaborat Procesul-verbal şi expediat către membrii 

Comitetului Naţional pentru combaterea TFU, iar Decizia şedinţei semnată de către dna Natalia 

Gherman, Preşedintele CNCTFU a fost expediată spre examinare şi executare. 
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Subacţiunea 4.1.3. Asigurarea desfăşurării şedinţelor tematice ale Grupului coordonator tehnic al 

Secretariatului permanent. (Realizată)  

Pe parcursul anului 2014, au fost realizate 6 şedinţe de coordonare şi monitorizare: 

 

6-7 februarie 2014 

Secretariatul Permanent în parteneriat cu Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea 

Drogurilor şi Criminalităţii (UNODC) Viena a organizat o sesiune de planificare strategică în vederea 

identificării priorităţilor ce ţin de politicile antitrafic prin prisma abordării instituţionale. Evenimentul 

a reunit reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, organizaţii internaţionale şi neguvernamentale, 

membri ai Grupului de coordonare al SP.  Acest exerciţiu s-a dovedit a fi util, asigurând o imagine de 

ansamblu cu privire la responsabilităţile şi necesităţile fiecărei instituţii.  

 

6 mai 2014  

La iniţiativa SP şi cu susţinerea tehnică a Misiunii OSCE în Moldova, au fost a fost organizate 2 

consultări cu reprezentanţii comunităţii antitrafic pentru a evalua gradul de implementare şi impactul 

Planurilor naţionale, în vederea elaborării Raportului de evaluare a politicilor naţionale antitrafic 

pentru ultimii 4 ani, realizat de un expert independent. De menţionat că, Raportul a fost prezentat şi 

validat  în cadrul Şedinţei Tehnice de Coordonare al OSCE în data de 11 iunie curent. 

 

23 iunie 2014 

În cadrul şedinţei  a fost prezentat Raportul privind traficul de persoane al Departamentului de 

Stat al SUA, ediţia 2013 şi au fost prezentate recomandările de rigoare în vederea eliminării lacunelor 

existente. În această ordine de idei, majoritatea recomandărilor îşi regăsesc soluţiile în Planul naţional 

anti-trafic pentru anii 2014-2016.  

De asemenea, în cadrul şedinţei a fost evaluat gradul de implementare a politicilor naţionale în 

domeniul de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane şi au fost elucidate eforturile 

întreprinse de comunitatea antitrafic în perioada primului semestru al anului 2014. În contextul 

examinării realizării activităţilor din PN 2014-2016, au fost stabilite priorităţile pentru anul 2014, 

analizate eventualele provocări şi soluţii. Totodată, în cadrul şedinţei, a fost prezentat proiectul 

matricei campaniei naţionale "Săptămîna Antitrafic".  

 

26 noiembrie şi 27 noiembrie 2014  

Secretariatul permanent a organizat 2 şedinţe ale grupului de lucru constituit din reprezentanţi ai 

autorităţilor naţionale şi partenerii de implementare din domeniului TFU,  pentru a dezbate 

propunerile înaintate pe marginea proiectului de lege. Aceste şedinţe au avut loc urmare a consultării 

publice a proiectului de lege de modificare şi completare a Legii nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 

privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi a altor acte legislative.  

  

Subacţiunea 4.1.4 Asigurarea desfăşurării seminarelor, meselor rotunde cu membrii Comisiilor 

teritoriale pentru combaterea TFU. (Activitate continuă) 

La 9 octombrie 2014 a avut loc masa rotundă cu secretarii Comisiilor teritoriale pentru 

combaterea TFU şi coordonatorii Echipelor multidisciplinare teritoriale. Această şedinţă a fost 

organizată în contextul bunei desfăşurări a Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva 

TFU”, iar pentru a utiliza din plin timpul dedicat acestei activităţi, Secretariatul permanent a elaborat 

o Agendă ce a cuprins următoarele subiecte de discuţie: 

- Stabilirea activităţilor pentru desfăşurarea Campaniei „Săptămâna de luptă împotriva 

traficului de fiinţe umane”,  

- „Implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 228 din 28.03.2014. Aspecte 

strategice”,  
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- „Servicii de asistenta telefonica gratuita: Telefonul copilului 116 111 si linia fierbinte 0 800 

77777”.  

- Caracteristicile sindromului de ardere profesională „Burn-out” – prezentarea conceptului. 

Discuţii. 

Cu referire la stabilirea activităţilor pentru desfăşurarea, în perioada 16-23 octombrie 2014, a 

Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane" cu sloganul "Protejat 

de comunitatea antitrafic", a fost menţionat că Comisiile teritoriale sunt responsabile de organizarea 

campaniilor de informare, a seminarelor şi întrunirilor în oraşele şi  satele din unitatea administrativ-

teritorială, în scopul informării populaţiei despre consecinţele migraţiei ilegale şi ale traficului de 

fiinţe umane. Au fost reflectate aspecte ce ţin de implementarea prevederilor HG nr. 228 din 

28.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor EMT din cadrul 

Sistemului naţional de referire, în special subiecte ce ţin de responsabilitatea creării EMT, 

metodologia de creare a EMT raionale şi comunitare, aspecte ce ţin de procedura de raportare şi 

monitorizare, scopul şi importanţa creării şi funcţionării echipelor multidisciplinare, dar şi informaţie 

despre raioanele în care nu au fost instituite echipele multidisciplinare conform prevederilor HG nr. 

228 din 28.03.2014. Reprezentanţii CI „La Strada" au prezentat informaţia despre Serviciul de 

asistenţă telefonică gratuită "Telefonul copilului" 116 111 şi despre Linia Fierbinte 0 800 77777.  

De asemenea, a fost abordat subiectul ce ţine de prevenirea sindromului „Arderii 

profesionale", afecţiune care reprezintă o stare de tensiune extremă, epuizare emoţională, stare fizică 

precară, subaprecierea de sine, etc., caracteristică pentru profesioniştii ce prestează servicii nemijlocit 

beneficiarilor, cum ar fi: asistenţii sociali, pedagogii, medicii de familie, psihiatrii, psihologii, 

poliţiştii. Programele de prevenire şi recuperare urmează a fi implementate în primul rînd pentru 

asistenţii sociali, ulterior pentru toţi specialiştii implicaţi în asistenţa şi protecţia victimelor TFU. În 

cadrul şedinţei a fost evidenţiat faptul că deşi au fost informaţi, secretarii Comisiilor teritoriale şi 

coordonatorii Echipelor multidisciplinare din raioanele Făleşti, Taraclia, Cahul şi Floreşti nu au fost 

prezenţi la şedinţa de lucru. De asemenea, participanţii la şedinţă au menţionat că în măsuri de 

prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane este important să se implice toţi specialiştii din 

cadrul echipei multidisciplinare - poliţistul, medicul de familie, pedagogul, mai cu seamă primarul 

localităţii, nu doar asistentul social comunitar. 

 

Acţiunea 3.2.  

Ghidarea metodologică a Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane în 

planificarea şi monitorizarea politicilor 

 

Subacţiunea 3.2.1. Dezvoltarea instrumentelor –model de planificare şi monitorizare a Comisiilor 

teritoriale pentru combaterea TFU. (Parţial realizată) 

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 elaborare 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.  

De asemenea, în vederea colectării informaţiei pentru anul 2014 a fost elaborat un instrument de 

monitorizare care conţin întrebări formulate conform paradigmei 4P: Prevenire, Protecţie, Parteneriat 

şi Persecutare.  

 

Subacţiunea 3.3.1 Realizarea vizitelor de lucru cu organizarea şedinţelor publice a comisiilor 

teritoriale pentru combaterea TFU şi 3.3.2 Asigurarea suportului metodologic a Comisiilor teritoriale. 

(Realizate)  

Remarcăm că şedinţele publice a 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, punându-se accent în special pe noile prevederi ale 

Regulamentului de funcţionare a Echipelor multidisciplinare teritoriale aprobate prin HG 282 din 

28.03.2014
13

  

Pe parcursul anului 2014 au avut loc 6 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 

Speranţei” (instituţie care acordă plasament, instruire şi suport în iniţierea unei afaceri), 

diferenţele între rolul Comisiei teritoriale şi a EMT. 

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

Comisiei teritoriale Cimişlia, unde s-a discutat prevederile HG Nr. 228 din 28.03.2014. Astfel au 

fost pus în discuţie rolul preşedintelui Comisiei teritoriale în procesul de constituire 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 „Săptămânii 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, 

unde 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 „Săptămâna de luptă împotriva TFU”.  

                                                             

13 Hotărârii de Guvern Nr. 228 din 28.03.2014 cu privire la Regulamentul de activitate a Echipelor Multidisciplinare 
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- 27 octombrie - a avut loc şedinţa de lucru cu reprezentanţii SP şi membrii CT CTFU din UTA 

Găgăuzia. Unul din subiecte abordate a ţinut de coordonarea politicilor naţionale 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 Hotărârii Guvernului 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 CM Chişinău, în cadrul căreia SP a venit cu activitate  

- 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 organelor de drept (Comisariat de poliţie a UTA Găgăuzia şi procuratura), 

preşedintele Comisiei teritoriale UTA Găgăuzia, utilizând această platformă pentru a consolida 

parteneriatele cu societatea civilă în domeniul prevenirii, asigurării asistenţei şi protecţiei 

victimelor TFU şi a combaterii acestui fenomen. 

 

ACŢIUNI ADIŢIONALE REALIZATE DE CĂTRE SECRETARIATUL PERMANENT  

CU PRIVIRE LA COORDONAREA POLITICILOR NAŢIONALE ANTITRAFIC 

 

Conform prevederilor art.9
1 

din Hotărîrea Guvernului nr. 472 din  26.03.2008
14

, Secretariatul 

permanent a realizat următoarele activităţi sub următoarele aspecte:  

 

În vederea informării şi sensibilizării publicului larg, Secretariatul permanent a organizat următoarele 

acţiuni:  

 

a. Marcarea Zilei mondiale împotriva traficului de persoane - 30 Iulie.   

SP al CNCTFU a plasat un Comunicat de presă pe site-ul www.antitrafic.gov.md, prin care a 

încurajat comunitatea antitrafic din Republica Moldova - autorităţi publice centrale şi locale, 

organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale, cetăţeni - să considere 30 iulie - drept dată simbol 

pentru protecţia, asistenţa şi integrarea victimelor traficului de persoane şi să manifeste toleranţă 

ZERO faţă de traficul de persoane. Astfel, organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale au preluat 

comunicatul de presă şi l-au replicat pe site-urile proprii. Totodată, membrii SP au participat la 

emisiunea radiofonica „Loc de dialog”
15

 - unde au adus la cunoştinţa publicului larg date statistice 

pentru I semestru al anul 2014, dar şi informaţii cu privire la acţiunile de prevenire, combatere a 

TFU, asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane. 

b. Informarea reprezentanţilor Consiliului Naţional al Elevilor din învăţământul mediu de 

specialitate şi secundar profesional. 

La data de 18 septembrie 2014, reprezentanţii SP au participat la o întrunire cu 34 de elevi din colegii 

și din școli profesionale și de meserii - membri ai primului Consiliu Național al Elevilor (CNE) din 

învățământul mediu de specialitate și secundar profesional de pe lângă Ministerul Educației. În 

cadrul evenimentului, membrii Consiliului s-au familiarizat cu situaţia actuală din Republica 

Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, cu cadrul legislativ şi 

instituţional existent, tipurile de exploatare, metodele de prevenire a traficării unei persoane, de 

raportare a cazurilor sau presupuselor cazuri de trafic. De asemenea, participanţii la eveniment au 

avut posibilitatea să adreseze întrebări şi s-au implicat activ în discuţiile cu reprezentanţii SP 

manifestînd interes sporit faţă de subiectele abordate. 

                                                             

14
 Prevederilor art.9

1 
din Hotărârea Guvernului nr. 472 din  26.03.2008 cu privire la aprobarea componenţei Comitetului naţional pentru combaterea 

traficului de fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului naţional 
15 http://trm.md/ro/loc-de-dialog/loc-de-dialog-din-30-iulie-2014-partea-a-2-a/ 

http://www.antitrafic.gov.md/
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c. Informarea studenţilor de la  de la facultatea Relaţii Internaţionale, Institutul de Relaţii 

Internaţionale din Moldova. 

La data de 18 noiembrie 2014, SP în parteneriat cu MAEIE, a organizat o lecţie publică cu 

genericul „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (TFU). Rolul misiunilor 

diplomatice", pentru studenţii de la facultatea Relaţii Internaţionale, IRIM. În cadrul lecţiei publice a 

fost adus la cunoştinţa studenţilor cadrul legal internaţional şi naţional în domeniul prevenirii şi 

combaterii traficului de fiinţe umane. Totodată, studenţii au avut ocazia să cunoască mai multe despre 

tendinţele fenomenului, profilul victimelor TFU, dar şi tipurile de exploatare caracteristice pentru 

Republica Moldova. În calitate de viitori diplomaţi, studenţii au fost familiarizaţi cu privire la rolul şi 

importanţa misiunilor diplomatice în prevenirea şi combaterea TFU, serviciile prestate de către 

misiunile diplomatice. 

 

În vederea consolidării capacităţilor specialiştilor, Secretariatul permanent a coordonat organizarea a 

6 ateliere de instruire:  

Conform prevederilor pct. 6.3.2, activitatea 2 din pilonul 6 din Planul de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 (aprobată prin 

Hotărârea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012), a articolului 110
1
 din CPP (Camerele regionale de 

audiere a martorilor minori create în incinta a 7 Procuraturi raionale), la iniţiativa Secretariatului 

permanent al Comitetului Naţional pentru combaterea TFU, CI „La Strada” în parteneriat cu 

Misiunea OIM în Moldova şi INJ, au fost organizate 6 ateliere de instruire "Audierea copiilor 

victime-martori ai abuzului/exploatării sexuale”, destinat psihologilor, procurorilor, judecătorilor de 

instrucţiune şi responsabililor echipei multidisciplinare teritoriale, în perioada 26-27 mai 2014, 24-26 

septembrie 2014, 6-7 octombrie 2014, 22-24 octombrie 2014, 10-11 noiembrie 2014, 10-12 

decembrie 2014. În total au fost instruiţi 168 specialişti precum 37 judecători,  46 procurori,  73 

psihologi, 2 specialişti ai SP, 10 coordonatori EMT.  

 

În vederea reflectării experienţei de coordonare a politicilor naţionale antitrafic la nivel regional:    

a) În perioada 25-26 iunie 2014, la Istanbul a avut loc şedinţa Coordonatorilor Naţional 

Antitrafic din Sud-Estul Europei, care a fost organizată la iniţiativa SP cu suportul Misiunii OSCE în 

Republica Moldova şi în cooperare cu ICMPD Viena. Subiectele Agendei au fost axate pe: 

- actualizarea informaţiei cu privire la acţiunile strategice întreprinse de către fiecare ţară, 

pentru perioada ultimelor 9 luni; 

- importanţa implementării prevederilor pct. 27 din Directiva UE 2011-36 din 5 aprilie 2011 cu 

privire la sistemul naţional de monitorizare; 

- rolul şi misiunea Raportorului naţional sau a mecanismelor echivalente; 

- situaţia copilului aflat în mişcare - „child on move", iniţiative/programe 

naţionale/internaţionale de prevenire a situaţiilor de risc pentru copii. 

În cadrul şedinţelor bilaterale cu reprezentanţii din Ankara, şeful Secretariatului permanent a 

prezentat misiunea Biroului pentru Relaţii cu Diaspora din Moldova, dar şi a direcţiilor specializate 

din cadrul MMPSF şi MAI, remarcînd importanţa cooperării autorităţilor din Turcia cu omologii din 

Moldova. Menţionăm, că şedinţele au loc bianual şi reprezintă o platformă de schimb de bune practici 

şi coordonare a politicilor între coordonatorii naţionali antitrafic din 10 ţări. 

 

b) SP a promovat politicile antitrafic la şedinţe, grupuri de lucru, mese rotunde naţionale şi 

internaţionale:  

- Pe parcursul anului 2014, SP a participat la 5 Şedinţe Tehnice de Coordonare organizate de 

misiunea OSCE în Moldova, oferind comunităţii antitrafic informaţie actualizată îin acest 

domeniu. 

- SP a participat alături de reprezentanţii organelor de drept şi ai instituţiilor de asistenţă şi 

protecţie socială în vizita de studiu în Belgrad, Serbia, organizată cu suportul Misiunii OSCE 
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în Moldova. Evenimentul a avut drept scop, schimbul de bune practici în domeniul 

coordonării politicilor Antitrafic, investigării infracţiunilor TFU, discutarea pe cazuri 

concrete, asistenţa şi protecţia victimelor TFU. 

- La 28 august 2014, SP în parteneriat cu BRD, MMPSF, CAP, CCTP  a organizat un atelier de 

instruire pentru reprezentanţii diasporei moldoveneşti cu genericul „Prevenirea şi combaterea 

traficului de fiinţe umane. Abordarea politicilor antitrafic prin prisma cooperării cu Diaspora". 

În cadrul evenimentului, a fost prezentată informaţia cu referire la cadrul instituţional şi 

legislativ, atribuţiile autorităţilor publice şi rolul societăţii civile în domeniul prevenirii TFU, 

asistenţei şi protecţiei victimelor acestui trafic. Reprezentanţii diasporei moldoveneşti (din 

Italia, Bulgaria, România, etc.), au participat activ la discuţii şi au înaintat propuneri de 

cooperare peste hotare de sensibilizare şi informare a populaţiei cu privire la fenomenul TFU 

şi pericolele acestuia. 

- La 10-11 octombrie 2014, SP a participat la Şedinţa Reţelei Europene în domeniul prevenirii 

traficului de fiinţe umane susţinutp de către Armata Salvării, care cuprinde peste 20 ţări 

europene. Scopul acestei şedinţe a fost de a consolida în continuare această reţea în vederea 

protecţie şi asistenţei victimelor TFU. În cadrul şedinţei, Şeful Secretariatului permanent a 

prezentat experienţa Republicii Moldova în procesul de coordonare a politicilor publice 

antitrafic, făcând referire şi la parteneriatul consolidat în acest domeniu.  

- La 16 octombrie 2014, echipa SP a avut o întrevedere cu domnul Silviu Catană, noul consul al 

Ambasadei României  responsabil de cooperarea cu autorităţile RM cu mandat în domeniul 

prevenirii şi combaterii TFU.  

- În cadrul reuniunii de la Istanbul, organizată de către Oficiul ODIHR OSCE Varşovia,  în 

perioada 17-19 decembrie 2014, şeful SP a prezentat expertiza Republicii Moldova în 

coordonarea politicilor naţionale antitrafic şi cooperarea între sectorul guvernamental şi 

societatea civilă.  

 

În vederea transferului şi schimbului de bune practici, Secretariatul permanent a găzduit următoarele 

delegaţii oficiale:  

 

Delegaţia Facilitatorii Nr. oficiali  

Delegaţia din TADJIKISTAN - Transfer de practici în 

domeniul de coordonare a politicilor naţionale antitrafic. 

17 decembrie 2014 - SP a găzduit delegaţia MAI al 

Republicii Tadjikistan, în contextul realizării vizitei de 

studiu în RM, Reprezentanţii delegaţiei au fost interesaţi să 

facă cunoştinţă cu politicile publice naţionale în domeniul 

antitrafic. În cadrul vizitei, şeful SP, a prezentat cadrul 

instituţional şi legal în domeniul antitrafic, atribuţiile şi 

misiunea SP în coordonarea şi monitorizarea politicilor 

naţionale antitrafic. 

 

Misiunea OSCE în 

Moldova 

10 oficiali 

Delegaţia din MAREA BRITANIE - Schimb de bune 

practici în domeniul de coordonare a politicilor 

naţionale de prevenire şi combatere a TFU.  

22 septembrie – SP a găzduit delegaţia compusă din dl 

Anthony Steen - trimisul special al MAI pentru Sclavia 

Modernă şi Directorul Fundaţiei TFU, Rt Hon Sir John 

Randall - parlamentar şi membru al Comitetului Comun 

Select pentru Sclavia Modernă, Neil Martin - Şef Adjunct al 

Misiunea OIM în 

Moldova 
4 oficiali  



22 

 

Ambasadei Marii Britanii la Chisinau. 

 

Delegaţia din GEORGIA - Transfer de practici în 

procesul de liberalizare a regimului de vize 

16 septembrie – SP a găzduit delegaţia oficială a 

reprezentanţilor MAE, MJ şi MAI din Georgia, în cadrul 

căreia au avut loc consultări în vederea preluării de către 

partenerii georgieni a bunelor practici în domeniul 

liberalizării regimului de vize cu UE, precum şi a 

experienţei în implementarea Acordului de Asociere.  

 

Întrevedere cu Reprezentantul Special al OSCE pe 

problemele TFU 

24 octombrie - întrevedere cu Madina Jarbussynova, 

Reprezentantul Special al OSCE pe problemele TFU şi 

Alberto Andreani, ofiţer de program în cadrul OSCE şi 

reprezentanţi ai MAEIE. În cadrul întrevederii, SP a 

prezentat informaţie despre rezultatele înregistrate în 

domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor TFU. În acelaşi 

timp, au fost trecute în revistă realizările obţinute graţie 

suportului OSCE şi au fost discutate şi unele obiective de 

colaborare pentru viitor. 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSCE 

12 oficiali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 oficiali  

Delegaţia din REGATUL MAROC – transfer de bune 

practici în domeniul antitrafic  

10 iunie - SP a avut o întâlnire cu reprezentanţii 

Ministerului responsabili de cetăţenii marocani cu 

domiciliul în străinătate şi afaceri migraţionale şi Misiunii 

OIM din Maroc. Şedinţa a avut drept scop împărtăşirea 

bunelor practici pe care Guvernul RM le-a înregistrat în 

domeniul antitrafic. În context, discuţiile s-au axat pe 

rezultatele obţinute în dezvoltarea cadrului legal şi 

instituţional, inclusiv a SNR, dar şi a mecanismului de 

planificare, monitorizare şi evaluare a politicilor naţionale 

antitrafic. 

Misiunea OIM în 

Moldova 
5 oficiali  

  

Totodată, menţionăm că pe parcursul anului 2014, SP a coordonat procesul de consolidare a 

colaborării autorităţilor publice cu organizaţiile interguvernamentale şi neguvernamentale şi a 

asigurat suportul necesar în vederea iniţierii noilor proiecte interstatale. Astfel, în contextul iniţierii 

celei de a doua faze a proiectului ICMPD – Lupta împotriva TFU, SP a facilitat organizarea 

întrevederilor cu noul coordonator pe ţară . 

SP a facilitat organizarea a 4 şedinţe tehnice cu autorităţile publice vizate (MAI, MMPSF, PG) şi 

coordonatorul acestui proiect unde au fost generate priorităţile pentru implementarea proiectului pe 

parcursul anilor 2015-2017.  Urmare a compilării propunerilor parvenite din partea autorităţilor, şeful 

Secretariatului permanent a participat la 12 decembrie 2014, la reuniunea coordonatorilor din 6 ţări , 

participante în cadrul proiectului, care a avut loc la Viena. Şeful SP, în calitate de coordonator 

naţional a prezentat viziunea amplă a autorităţilor RM cu privire la condiţionalităţile implementării 

proiectului şi priorităţile în domeniul antitrafic.  
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CONSTATĂRI  

 

1. 9 din 23 activităţi stabilite de către Secretariatul permanent pentru anul 2014 au fost realizate 

parţial. Acest fapt se datorează faptului că, SP şi-a început activitatea în regim deplin 

începând cu luna mai al anului 2014, ceea ce a afectat realizarea in termen a acţiunilor 

stabilite. Cu toate acestea, SP a continuat să asigure suport în procesul de coordonare a 

politicilor antitrafic, asigurând continuitate priorităţilor în domeniul antitrafic.  

 

2. Acţiunile care au fost realizate parţial se referă în special la finalizarea Conceptului de   

management şi coordonare a politicilor naţionale în domeniul antitrafic, dar şi a instrucţiunilor 

de planificare şi monitorizare a politicilor antitrafic la nivel local. Aceste documente au fost 

intens puse în discuţii cu experţii naţionali în domeniul managementului de politici şi urmează 

a fie axate pe obiective mai clare şi mai măsurabile, ceea ce va îmbunătăţi calitatea 

exerciţiului de evaluare a gradului de implementare a politicilor publice antitrafic.  

 

3. Graţie bunei coordonări a Secretariatului permanent şi a unui parteneriat consolidat cu 

organizaţiile neguvernamentale, internaţionale şi centrale a fost posibilă instruirea a 168 

specialişti (procurori, psihologi, judecători de instrucţiune) care vor utiliza instrumentele de 

audiere a copiilor victime martori a infracţiunilor cu caracter sexual.  

 

 

4. A crescut nivelul de sensibilizarea a publicului larg privind fenomenul TFU graţie realizării 

pentru al 3-lea an consecutiv a „Săptămânii de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, dar 

şi a vizualizărilor pe site-ul www.antitrafic.gov.md, care s-au dublat în 2014 comparativ cu 

anul trecut, şi a paginii de socializare Facebook. Secretariatul permanent va explora 

instrumente inovative prin care să informeze publicul larg în domeniul prevenirii fenomenului  

TFU.  

 

PRIORITĂŢI 2015  

 

Prioritate 1. Monitorizarea implementării Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de 

fiinţe umane pentru anul 2015.  

 

Prioritatea 2. Coordonarea misiunii Grupului de experţi GRETA privind cea de a II-a rundă de 

evaluare a implementării Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva TFU, pe parcursul 

perioadei lunii mai. 

 

Prioritatea 3. Coordonarea procesului de definitivare şi promovare a proiectului Hotărîrii de Guvern 

privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 

 

Prioritatea 4. Monitorizarea şi ghidarea activităţii Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului 

de fiinţe umane (CT). Organizarea şedinţelor de lucru pentru Comisii teritoriale în vederea dezvoltării 

capacităţilor lor de management a politicilor antitrafic prin prisma reformei de descentralizare.  

 

Prioritatea 5. Marcarea Zilei mondiale împotriva traficului de persoane - 30 iulie,  Zilei Europene de 

luptă împotriva traficului de fiinţe umane – 18 octombrie, informarea în şcoli, licee şi menţinerea 

site-ului www.antitrafic.gov.md cu posibilitatea de explorare a noi instrumente de informare a 

publicului larg.  

 

http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.antitrafic.gov.md/
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Prioritatea 6. În perioada februarie-aprilie, suportul în organizarea seminarelor de informare şi 

sensibilizare a persoanelor aflate în situaţie de risc în parteneriat cu CI La Strada, în cadrul 

proiectului „Sensibilizarea în domeniul managementului riscului traficului de persoane”  

 

Prioritatea 7. Stabilirea unui mecanismului de raportare către Parlament despre implementarea 

politicilor de prevenire şi combatere a TFU.  

 

Prioritatea 8. Dezvoltarea conceptului de instruire cu privire la metodele de recuperare a 

„sindromului arderii profesionale – burn out.  

 

 

 


