
Anexa 1 

PROGRESUL IMPLEMENTĂRII 

Planului Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 

pentru anii 2014-2016 (pe parcursul anului 2015) 

 

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 (Nerealizată, extinsă spre realizare în 

2016) 

  

- 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  

 

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  

 

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

organizate  vizite de lucru: 

- La 6 octombrie 2015, în or. Comrat a avut loc masa rotundă organizată de Secretariatul 

permanent şi Misiunea OSCE în Moldova cu membrii Comisiei teritoriale UTA 

Găgăuzia. Părţile au identificat şi stabilit mecanisme  de colaborare pe viitor, în 

parteneriat cu OSCE şi organizaţiile internaţionale, în scopul dezvoltării serviciilor pentru 

victimele şi potenţialele victime de TFU, organizării campaniilor de sensibilizare şi 

consolidare a potenţialului specialiştilor în domeniu, precum şi realizarea în comun a 

Planului Naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2014-2016. 

 

Activitatea 1.1.4. Identificarea şi promovarea în Parlament a modalităţii de raportare şi 

organizare a şedinţelor deputaţilor cu participarea instituţiilor publice şi reprezentanţilor 

societăţii civile din domeniu (În curs de realizare) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent) 

- Parteneri: Parlamentul,organizaţiile neguvernamentale, organizaţiile internaţionale  

- Termen de realizare: 2015-2016 

- Indicatori: Numărul de şedinţe cu participarea instituţiilor vizate, numărul rapoartelor 

prezentate, numărul deciziilor aprobate 

 

O primă iniţiativă de colaborare cu Parlamentul a avut loc  în data de 13 mai 2015. Această 

iniţiativă a avut loc în cadrul Vizitei de monitorizare a experţilor GRETA, cu privire la cea de a 

II-a rundă de evaluare a implementării Convenţiei CoE de luptă împotriva TFU. 

SP a avut o întrevedere cu dna Palihovici Liliana, vicepreşedintele Parlamentului şi dl 

Vladimir Ţurcan preşedintele Comisiei parlamentare privind drepturile omului şi relaţii 



interetnice, alţi deputaţi în vederea stabilirii unei cooperări şi a unui mecanism de monitorizare 

pe viitor. 

 

1.2. CADRUL LEGAL ŞI DE REGLEMENTARE 

 

Activitatea 1.2.1. Coordonarea procesului de revizuire a cadrului normativ ce ţine de prevenirea 

şi combaterea traficului de fiinţe umane, traficului de copii, altor crime conexe în vederea 

îmbunătăţirii acestuia (Realizată parţial, extinsă spre realizare în 2016)   

   

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

Ministerul Afacerilor Interne 

- Parteneri: Terre des Hommes 

- Termen de realizare: 2015  

- Indicatori: Cadru normativ revăzut, proiectul actului normativ cu propuneri de modificare 

/completare elaborat şi înaintat Guvernului 

 

Adiţional la procesul de elaborare a proiectului HG pentru aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în HG nr. 234 din 29.02.2008 privind aprobarea Regulamentului – 

cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU, prin scrisoarea nr. 2404-73 din 7 august 

2015, SP a solicitat propuneri de modificare şi îmbunătăţire şi a altor acte normative. Ulterior 

avizelor recepţionate, proiectul a fost extins şi actual se operează modificări şi completări şi în 

alte GH.  

 

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, extins spre realizare în 2016) 

 

- 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. 

 

Prin scrisoarea nr. 2404-62 din 1 iulie 2015, Secretariatul permanent al Comitetului naţional 

pentru combaterea TFU a transmis în adresa Ministerului Justiţiei proiectul Legii pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, pentru a fi promovat. La moment proiectul este 

definitivat şi urmează a fi transmis la avizare. 

 

Activitatea 1.2.4. Definitivarea şi promovarea proiectului Regulamentului-cadru şi a standardelor 

minime de calitate pentru organizarea şi funcţionarea Centrului de asistenţă şi protecţie a 

victimelor traficului de fiinţe umane (Realizată) 

 

 - Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: Semestrul I, 2015 

- Indicatori: Proiectul hotărîrii Guvernului aprobat 

 

Regulamentul-cadru şi standardele minime de calitate ale Serviciul de asistenţă şi protecţie a 

victimelor traficului de fiinţe umane a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 898 din 30 

decembrie 2015. OIM în Moldova şi-a adus aportul la elaborarea şi definitivarea proiectului 

Regulamentului-cadru prin susţinerea activităţii a 3 experţi care au lucrat la elaborarea primului 

proiect al documentului. 



 

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 (În curs de realizare) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014 

- Indicatori: Proiectul hotărîrii Guvernului aprobat 

 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 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 Hotărîrea Guvernului nr. 948 din 07.08.2008 şi l-a prezentat 

Guvernului spre examinare şi aprobare. Ulterior, proiectul a fost restituit Ministerului 

considerând că modificarea acestui regulament este irelevantă.  
 

 

1.3. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII 

 

Activitatea 1.3.1. Instruirea personalului Poliţiei de Frontieră în domeniul identificării victimelor 

traficului de fiinţe umane (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Interne (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 

 

Personalul DPF a participat în cadrul a 20 activităţi de instruire organizate la nivel naţional şi 

internaţional (150 persoane). 

 

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

funcţionării echipelor comune de investigaţii (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Procuratura Generală,  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene  

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Ministerul Afacerilor Interne 

- Termen de realizare: 2014-2016  

- Indicatori: Numărul instruirilor organizate şi numărul de beneficiari 

 

Reprezentanţii Procuraturii Generale au participat în calitate de formatori la un ciclu de 

seminare organizate de către Institutul Naţional al Justiţiei cu suportul Programului USAID 

ROLISP, care au avut loc la 06.03.2015, 07.05.2015 şi 21.05.2015 la care au participat judecători, 

procurori şi ofiţeri de urmărire penală şi care a avut ca obiectiv general traficul de fiinţe umane în 

scop de muncă forţată. În cadrul seminarului respectiv au fost abordate şi aspecte ce ţin de 

domeniul protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane. 

În acelaşi context, la data de 30.04.2015, reprezentanţii Procuraturii Generale au participat 

în calitate de formatori la seminarul organizat de către Institutul Naţional al Justiţiei în parteneriat 

cu OIM în Republica Moldova la care au participat judecători, procurori şi ofiţeri de urmărire 

penală şi care a avut ca obiectiv general „Traficul de fiinţe umane şi traficul de copii – aspecte de 

încadrare juridică şi metode de combatere”. 



Totodată, în perioada 27-28.04.2015, în or. Strasbourg, Franţa,  procurorii au participat la 

lucrările seminarului organizat de către Consiliul Europei şi OSCE care a avut ca obiectiv 

implementarea principiului de nepedepsire a victimelor traficului de fiinţe umane pentru 

infracţiunile comise în legătură cu această calitate, la care au participat procurori şi judecători din 

ţările Europei de sud-est. 

În perioadele de 8-9 octombrie 2015 şi 22-23 octombrie 2015 reprezentaţii Procuraturii 

Generale au  participat în calitate de formatori la  lucrările seminarului „Aspecte privind 

calificarea şi investigarea juridică a infracţiunilor de Trafic de Fiinţe Umane. Tehnici de audiere a 

victimelor/martorilor TFU” organizat de către Institutul Naţional al Justiţiei în colaborare cu 

USAID ROLISP în cadrul căruia au fost instruiţi judecători şi procurori. 

La 24-25 noiembrie 2015 reprezentaţii Procuraturii Generale au  participat în calitate de 

formatori la  lucrările seminarului „Răspunsul justiţiei la traficul de copii şi a violenţei domestice: 

metode avansate de combatere prin abordare multidisciplinară” organizat de către Institutul 

Naţional al Justiţiei în parteneriat cu OIM în Republica Moldova la care au participat judecători. 

 

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 

(Realizată) 
 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Interne (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  

 

În perioada 09.11.2015 – 11.11.2015 a fost organizat cursul de perfecţionare/ specializare în 

cadrul Academiei ”Ştefan cel Mare” cu tematica ”Activitatea de prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane” (10 ofiţeri de urmărire penală).  

     În perioada  08.12-09.12.2015, 2 angajaţi subdiviziunii specializate a IGP au participat în 

cadrul unui atelier de lucru privind depistarea, investigarea şi dezechilibrarea fluxurilor 

financiare ilicite provenite din traficul de fiinţe umane, în or. Chişinău.  

Personalul DPF a participat în cadrul a 3 activităţi de instruire organizate la nivel naţional şi 

internaţional (12 persoane).  

În perioada 8-9 decembrie 2015 Angajaţii CNA la desfăşurarea reuniunii grupului de experţi 

privind fluxul de mijloace financiare obţinute ilicit urmare a comiterii infracţiunii de TFU şi 

organizării migraţiei ilegale în regiunea Europei de Est, care a avut loc.  

 

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 

- Termen de realizare: 2014-2016 

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

 

Pe parcursul anului 2015 au fost organizate 11 Consfătuiri în serviciul de sănătate a 

reproducerii, cu participarea specialiştilor din cabinetele de sănătate a reproducerii, care sunt 

desfăşurate în fiecare teritoriu administrativ. 

În perioada de referinţă 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 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familie în parteneriat cu Organizaţia Internaţională 



pentru Migraţie. Instruirile au fost organizate şi desfăşurate în 11 teritorii administrative: mun. 

Bălţi, Anenii Noi, Cahul, Cantemir, Floreşti, Rîşcani, Glodeni, Şoldăneşti, Ştefan Vodă, Taraclia, 

Vulcăneşti. 

La 24 iunie 2015, CI „ La Strada”, la solicitarea Policlinicii Cancelariei de Stat a Republicii 

Moldova, a organizat al doilea seminar informativ pentru colaboratorii instituţiei privind 

aspectele identificării victimelor TFU şi rolul lucrătorilor medicali în identificarea victimelor. În 

cadrul evenimentului au fost instruiţi 15 lucrători medicali.   

 

Activitatea 1.3.5. Elaborarea şi adoptarea materialului de suport pentru instruirea continuă a 

specialiştilor din cadrul Sistemului Naţional de Referire (Nerealizată, extinsă spre realizare în 

anul 2016) 
 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  

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

Centrul de Drept al Femeilor, Centrul Naţional de Formare, Asistenţă, Consiliere şi Educaţie din 

Moldova „CNFACEM”  

- Termen de realizare: Semestrul II, 2015  

- Indicatori: Suport de curs elaborat 

 

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 (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă)  

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014-2016  

- Indicatori: Numărul seminarelor instructive şi a specialiştilor instruiţi 

 

În perioada 28-29 aprilie şi 5-6 mai 2015 ANOFM a organizat în comun cu CI „La Strada”, 

OIM în Moldova, Asociaţia „Motivaţie”, seminarul de instruire cu tematica “Incluziunea în 

cîmpul muncii a grupurilor vulnerabile (victimele şi potenţialele victime ale TFU, persoanele cu 

dizabilităţi)”,  pentru 54 de specialişti din cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de 

muncă responsabili de integrarea grupurilor vulnerabile, inclusiv a victimelor TFU. 

 

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

judiciare (Realizată) 

 

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

- Parteneri: Centrul Internaţional „La Strada”  

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul studenţilor instruiţi 

 

Prin Ordinul ministrului Educaţiei nr. 20 din 24.01.2014, Universitatea de Stat din Moldova 

a fost autorizată pentru pregătirea studenţilor la programul de master Psihologie judiciară (90 de 

credite).  Acest program a fost elaborat la iniţiativa şi de către specialiştii CI „La Strada”, ca 

răspuns la necesităţile sistemului de justiţie şi protecţie a copilului (victimă/martor în cadrul 

procesului judiciar), în parteneriat cu Facultatea Psihologie si Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra 

Psihologie generală din cadrul Universităţii de Stat din Moldova şi aprobat de către Senatul 

universităţii pentru admiterea 2015.  

În 2015 curent numărul studenţilor care au aplicat la acest program este de 11 persoane. 

 



 

Activitatea 1.3.10. Dezvoltarea şi pilotarea unui program de instruire a avocaţilor care prestează 

servicii de asistenţă juridică garantată de stat în domeniul asistenţei victimelor şi potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane  şi a cooperării în cadrul Sistemului Naţional de Referire 

(Realizată parţial) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  

- Parteneri: Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Organizaţia 

Internaţională pentru Migraţie, Centrul Naţional de Formare, Asistenţă, Consiliere şi Educaţie 

din Moldova „CNFACEM”  

- Termen de realizare: 2015  

- Indicatori: Program de instruire a avocaţilor dezvoltat şi pilotat 

 

OIM în Moldova a iniţiat implementarea unui proiect „Consolidarea intervenţiei sistemului 

de justiţie penală în cazul victimelor traficului de fiinţe umane, asigurarea AJGS victimelor şi 

potenţialelor victime  ale traficului de fiinţe umane şi prevenirea violenţei domestice şi 

infracţiunilor pe bază de ură”. 

În cadrul proiectului în parteneriat cu CNAJGS a fost dezvoltat un   program de instruire a 

avocaţilor şi parajuriştilor care prestează servicii de asistenţă juridică garantată de stat în 

domeniul asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. 

Corespunzător, la 29-30 octombrie 2015 a fost organizat un atelier de instruire mixt cu 

participarea a 16 avocaţi şi 9 parajurişti cu tematica "Combaterea traficului de fiinţe umane". 

La 10-11 decembrie 2015 a fost organizat un atelier de instruire pentru 25 de parajurişti cu 

tematica ”Prestarea serviciilor de AJGS victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe 

umane”. 

 

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 

 

La 30.12.2014 a fost emis Ordinul ministrului Educaţiei nr. 1280 „Cu privire la aprobarea 

planurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere pentru anul 

2015”. 

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

didactice şi a psihologilor şcolari implicaţi în activităţile de prevenire a TFU, realizate sub egida 

Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, poartă un caracter continuu.  

În planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice/manageriale pentru 

anul 2015 au fost incluse următoarele programe tematice de formare: Psihologie (pentru 

psihologi şcolari), Educaţia civică, Asistenţă socială, Psihopedagogie (pentru educatori din 

şcolile internat şi pedagogii sociali), Psihopedagogie (pentru educatorii şcolilor internat), 

Managementul  educaţional  (pentru directori adjuncţi educaţie), Cadre didactice de sprijin etc., 

care includ subiecte cu tematica prevenirii TFU. 

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

conducere pentru anul 2015  în instituţiile abilitate cu formare continuă, în perioada de referinţă, 

au fost formate următoarele categorii de cadre didactice care realizează conţinuturile ce vizează 

probleme educaţionale specifice prevenirii abuzului, neglijării, inclusiv a TFU: 



Psihologi şcolari – 94 de persoane; 

Educaţia civică – 62 de persoane; 

Asistenţă socială – 28 de persoane; 

Educatori din şcolile internat – 160 de persoane; 

Directori adjuncţi pentru educaţie – 122 de persoane. 

De asemenea, unitatea de curs Educaţie incluzivă a fost studiată la cursurile de formare de 

către 86 de profesori la specialitatea Învăţămîntul primar. 

Astfel, în anul 2015 au fost puse în aplicare cca. 20 de programe de formare continuă care 

includ subiectele antitrafic şi pericolele asociate. 

 

 

1.4. MANAGEMENTUL INFORMAŢIONAL ŞI CERCETĂRILE 

 

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

de fiinţe umane şi combaterea acestui fenomen (Realizată)  

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei)  

- Parteneri: ICMPD 

- Termen de realizare: 2014-2015 

- Indicatori: Baza de date a Ministerului Afacerilor Interne ajustată, pilotată, persoanele 

responsabile de gestionarea bazei instruite, date dezagregate disponibile, rapoarte de analiză a 

datelor realizate. 

 

În perioada de referinţă, conform Ghidului de analiza strategică a fenomenului TFU, aprobat 

prin Ordinul IGP în anul 2014, specialiştii CCTP au colectat date dezagregate privind masurile 

de investigare si urmărire penala întreprinse per tară in perioada anului 2014 precum şi date 

dezagregate, privind dimensiunea TFU, analiza şi procesarea acestora. Astfel, în 2015 a fost 

finisat cel de-al doilea Raport de analiză strategică a TFU „Monitorizarea situaţiei în domeniu 

traficului de fiinţe umane – analiza stării şi dinamicii infracţionale pentru anul 2014”, care 

urmează a fi publicat.     

În perioada 30.11-03.12.2015, 6 ofiţeri din cadrul subdiviziunii specializate a IGP, au 

participat la un curs de instruire în domeniul utilizării soft-urilor analitice I2Base şi Analyst 

Notebook, sub egida OSCE. 

Totodată, sunt întreprinse în continuare măsuri în vederea ajustării regimului „evidenţa 

infracţiunilor constatate al Registrul de Informaţii Criminalistice şi Criminologice în domeniul 

evidenţei infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi trafic de copii”, pentru implementarea  

prevederilor  acordului bilateral semnat între subdiviziunea specializată a IGP şi STI al MAI. 

 

Activitatea 1.4.4. Elaborarea rapoartelor analitice periodice privind tendinţele în evoluţia 

traficului de fiinţe umane (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei)  

- Parteneri:- 

- Termen de realizare: Semestrial, 2014-2016 

- Indicatori: Raport publicat 
    

La 16 octombrie 2015, a avut loc şedinţa organizată la iniţiativa Secretariatului permanent în 

comun cu Clubul Centrului de Investigaţii Jurnalistice, în scopul dezbaterii raportului de analiză 

strategică „Monitorizarea situaţiei privind traficul de fiinţe umane - analiza stării şi dinamicii 

infracţionale pentru anul 2014. 

Raportul reprezintă o analiză comparativă a datelor despre infracţiunile traficului de fiinţe 

umane/copii, săvîrşite în anul  2014. Studiul analitic este orientat spre cercetarea situaţiei şi 



formelor de manifestare a fenomenului, de evaluare a riscurilor, prognozarea situaţiei 

infracţionale a TFU în ţară.  

Produsul final va fi aprobat de către reprezentanţii Guvernului şi va fi prezentat public. Acest 

raport va servi drept un instrument analitic ce contribuie la lupta împotriva TFU în Moldova. 

 

Activitatea 1.4.10. Elaborarea şi publicarea unui studiu privind evaluarea calităţii serviciilor 

prestate victimelor traficului de fiinţe umane şi traficului de copii din perspectiva drepturilor 

omului (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent)  

- Parteneri: Centrul Internaţional „La Strada”, 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2015  

- Indicatori: Studiu publicat 

 

CI „La Strada” a efectuat o cercetare „Asigurarea accesului victimelor violenţei sexuale la 

asistenţa şi protecţie legală şi socială adecvată”. Raportul de cercetare a fost prezentat şi 

discutat în cadrul mesei rotunde cu specialiştii în domeniu la începutul anului 2016 şi publicat în 

limba de stat şi în limba engleză
1
.  

 

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 

 

La 23 aprilie 2015 MMPSF cu suportul OIM în Moldova a fost organizată o masă 

rotundă cu genericul „Monitorizarea şi evaluarea gradului de implementare a Strategiei 

Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime 

ale traficului de fiinţe umane (SNR)”, cu participarea reprezentanţilor APC-urilor, 

coordonatorilor echipelor multidisciplinare raionale, ONG-urilor active în domeniu, 

Organizaţiilor Internaţionale, centrelor prestatoare de servicii şi societăţii civile.  

De asemenea, a fost elaborat Raportul de monitorizare a gradului de implementare a 

Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane pe perioada anului 2014
2
.  

 

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

Referire şi a cazurilor asistate (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, autorităţile administraţiei publice locale 

- Termen de realizare: 2014 -2016 

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

asistate  

 
                                                           
1
 http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/Raport_vvs_ro_electronic.pdf  

2
 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=513&t=/Rapoarte/Nationale/RAPORT-de-monitorizare-a-

procesului-de-implementare-a-Strategiei-Sistemului-national-de-referire-pentru-protectia-si-asistenta-victimelor-si-

potentialelor-victime-ale-traficului-de-fiinte-umane-pe-perioada-anului-2014  

http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/Raport_vvs_ro_electronic.pdf
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=513&t=/Rapoarte/Nationale/RAPORT-de-monitorizare-a-procesului-de-implementare-a-Strategiei-Sistemului-national-de-referire-pentru-protectia-si-asistenta-victimelor-si-potentialelor-victime-ale-traficului-de-fiinte-umane-pe-perioada-anului-2014
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=513&t=/Rapoarte/Nationale/RAPORT-de-monitorizare-a-procesului-de-implementare-a-Strategiei-Sistemului-national-de-referire-pentru-protectia-si-asistenta-victimelor-si-potentialelor-victime-ale-traficului-de-fiinte-umane-pe-perioada-anului-2014
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=513&t=/Rapoarte/Nationale/RAPORT-de-monitorizare-a-procesului-de-implementare-a-Strategiei-Sistemului-national-de-referire-pentru-protectia-si-asistenta-victimelor-si-potentialelor-victime-ale-traficului-de-fiinte-umane-pe-perioada-anului-2014


MMPSF cu suportul OIM în Moldova a organizat  3 mese rotunde cu tematica „Rolul 

echipelor multidisciplinare în soluţionarea cazurilor asistate în cadrul Sistemului Naţional de 

Referire, pentru actorii activi în acest domeniu”: 

a. 3 iunie 2015, cu participarea raioanelor Căuşeni, Ştefan-Vodă şi Cimişlia, în cadrul 

căreia au participat 10 specialişti din teritoriu (coordonatorii EMT şi asistenţi sociali-supervizori); 

b. 10 iunie 2015, cu participarea raioanelor Făleşti, Glodeni şi Donduşeni, în cadrul căreia 

au participat 9 specialişti din teritoriu (coordonatorii EMT şi asistenţi sociali – supervizori); 

c. 17 iunie 2015, cu participarea raioanelor Străşeni, Rezina şi Cantemir, în cadrul 

căreia au participat 9 specialişti din teritoriu (coordonatorii EMT şi asistenţi sociali – 

supervizori). 

 

1.6. MOBILIZAREA RESURSELOR ŞI BUGETULUI 

 

Activitatea 1.6.1.Instituţionalizarea Unităţii Naţionale de Coordonare a Sistemului Naţional de 

Referire în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Parţial realizată, extinsă 

spre realizare în anul 2016)  

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

- Termen de realizare: 2015 

- Indicatori: Unitate instituţionalizată 

 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a prezentat Guvernului spre aprobare 

proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.691 din 17 

noiembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structuri şi efectivului-limită ale aparatului 

central al acestuia”. 

 

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: Autorităţile administraţiei publice locale, 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  

 

Secretariatul permanent a actualizat lista ONG-urilor din domeniul prevenirii şi combaterii 

TFU. Totodată, SP a încurajat Comisiile teritoriale să includă în calitate de membri şi 

reprezentanţi ai ONG-urilor locale. Astfel, menţionăm că la moment, 12 din 35 Comisii 

teritoriale au identificat şi inclus în calitate de membri ai CT , reprezentanţi ai ONG-urilor locale. 

Respectiv, 3 comisii teritoriale (Bălţi, Edineţ, UTA Găgăuzia) au inclus câte 2 ONG-uri, iar 9 

comisii au inclus câte un ONG. 

 

II. PREVENIREA 

 

2.1. SENSIBILIZAREA ŞI EDUCAŢIA PUBLICULUI LARG 

 

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 

 

Au fost vizionate următoarele filme de profil: „Decizia îţi aparţine” realizat de CI „La Strada”; 

„Arivederci”, „Not my life”, „Viaţa fără violenţă şi trafic”, „Trafic de fiinţe umane”, „Trafic 

uman”, „Culorile”. În total au fost proiectate 36 filme. 

 

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” (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Culturii 

- Parteneri: Ministerul Afacerilor Interne 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul dezbaterilor organizate 

 

Direcţiile/secţiile/serviciile de cultură şi instituţiile din subordinea Ministerului Culturii au 

organizat 9 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” (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Culturii  

- Parteneri:- 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014-2016 

- Indicatori: Masă rotundă organizată 

 

În perioada de referinţă au fost organizate şi desfăşurate 22 de mese rotunde.  

Au fost desfăşurate mese rotunde cu familii tinere, în cadrul căruia s-a discutat despre rolul 

familiei în societate, problemele cu care se confruntă familiile tinere, educarea corectă a copiilor, 

supravegherea acestora de riscul TFU, motivele conflictelor şi divorţurilor, migraţia ş.a. Cei 

prezenţi au abordat rolul cărţii şi lecturii în familie.  

Adolescenţii, de asemenea au avut posibilitatea să identifice şi să diferenţieze noţiunile 

TFU, recrutor, victimă. Au fost comparate  noţiunile TFU şi prostituţia şi identificate soluţii ce ar 

contribui la prevenirea şi combaterea acestui viciu social. 

În cadrul meselor rotunde au fost discutate, de asemenea şi cauzele care înlesnesc sau 

favorizează TFU; tipul exploatării umane: prostituţia „munca şi serviciile forţate, sclavia sau 

practici similare acesteia”; rolul şcolii şi al comunităţii în prevenirea şi combaterea TFU. 

Unele mese rotunde s-au desfăşurat în instituţiile de cultură din raion şi s-au axat pe exemple 

concrete din viaţa copiilor şi adolescenţilor a căror părinţi sunt plecaţi peste hotare şi lăsaţi în 

grija altor persoane. Au fost interesaţi de tema actuală şi cadrele didactice din licee, gimnazii şi 

şcoli de învăţământ artistic.  

Au avut loc discuţii individuale cu tineri din familii social-vulnerabile pe tematici cum ar fi 

„Fiinţele umane nu au preţ” şi „Decizia îţi aparţine”. 

A fost organizată cafeneaua publică cu tematica „Drepturile copiilor”, iar Centrul UNIT al 

Consiliului Raional Criuleni a desfăşurat masa rotundă cu tematica „Stop! Metodelor de educaţie 

violentă”.  

 



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 

 

Au fost organizate 135 de acţiuni cultural artistice desfăşurate: 

- Expoziţie de carte: „Munceşte cu demnitate”; 

-  Studiu de caz „Ce spun 24 de femei traficate” (discuţii interactive); 

- Recitaluri de muzică „Dor de vatra părintească”; 

- Concurs raional de desen şi fotografie – prevenirea TFU, cu genericul: „Robia veacului 

XXI”; 

- Expoziţii de desen şi foto: „Tu nu eşti de vînzare”, „Istorii în imaginii”, „Mamă, tată, stai 

lîngă mine...”„Cunoaşteţi drepturile”; 

- Prezentare Teatru social „Rob în libertate” în 5 licee, după vizionare discuţii despre 

procedeele de convingere în faza iniţială a persoanelor traficate şi consecinţele traficului 

de fiinţe umane, (Teatrul Republican Muzical dramatic P.Haşdeu). 

- În incinta bibliotecilor publice au fost desfăşurate expoziţii cu informaţie tematică şi 

recitaluri de muzică. 

- Realizarea expoziţiei cu lucrări de pictură, grafică, postere informative: ,,Tu nu eşti 

marfă”, ,,Stop traficului  de fiinţe umane”. 

- Expoziţie de publicaţii: „Fiinţele umane nu au preţ”; 

- Spectacolul „Revedere” 

- Vernisarea expoziţiilor de carte „Tu - nu eşti marfă”, la această expoziţie au fost 

prezentate cărţi, broşuri, reviste periodice.  

 

În contextul desfăşurării Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe 

umane” au fost organizate şi desfăşurate de către Colegiul de Arte Plastice „Alexandru 

Plămădeală” activităţile:  

- demararea concursului de fotografii cu tema „Traficul de fiinţe umane”, unde au fost 

expuse peste 30 de lucrări individuale ale elevilor
3
;  

- susţinerea unei prelegeri care a inclus vizionare de film şi discuţii pe marginea metodelor 

şi căilor de racolare a victimelor traficului de fiinţe umane; înscenări a unor situaţii de 

trafic care au reflectat învăţăminte practice întru prevenirea traficului de fiinţe umane. 

- în incinta Bibliotecii Naţionale a avut loc lansarea oficială a expoziţiei de artă fotografică 

„aRtitudine împotriva traficului de fiinţe umane”.  

 

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: Autorităţile administraţiei  publice locale, 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 

 

                                                           
3
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1158433207519389.1073741830.270817036281015&type=3   

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1158433207519389.1073741830.270817036281015&type=3


În cadrul proiectului moldo-elveţian „Generaţie sănătoasă – extinderea serviciilor de 

sănătate prietenoase tinerilor”, Ministerul Sănătăţii cu suportul specialiştilor Centrului de 

Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”: 

 în perioada 19-20 februarie a fost organizat un curs de instruire „Elemente de 

psihoterapie în lucrul cu adolescenţii” pentru specialiştii psihologi din cadrul centrelor de 

Sănătate Prietenoase Tinerilor (23 specialişti). 

 în luna iunie 2015 a fost iniţiat Cursul de instruire în conduita integrată a sănătăţii 

adolescenţilor pentru lucrătorii medicali din asistenţa medicală primară (ordinul 

Ministerului Sănătăţii nr.437 din 09.06.2015). La acest curs de instruire sunt programaţi 

pentru instruire 1185 medici de familie. 

 organizată o masă rotundă cu tema „Sporirea accesului tinerilor romi la servicii calitative 

de sănătate”. Au fost puse în discuţie problemele majore de sănătate ale tinerilor, inclusiv 

tinerilor romi, din Republica Moldova şi rolul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor 

(au participat 27 tineri de etnie romă). 

 în perioada 10 – 14 august 2015 organizată „Şcoala de vară pentru Voluntarii Centrelor 

de Sănătate Prietenoase Tinerilor din Republica Moldova”, la care au participat circa 130 

de specialişti. 

CI „La Strada” a organizat 2 instruiri:  

 La 26-28 iunie 2015, training (3 zile) pentru tinerii voluntari ai Centrului au fost instruiţi 

privind aspecte ale traficului de fiinţe umane şi pregătirea lor în calitate de educatori ai 

Programului „De la egal la egal”. La acest eveniment au participat 20 voluntari ai CI „La 

Strada”, care ulterior instruirii vor desfăşura activităţi de informare a tinerilor în 

instituţiile de învăţământ preuniversitar din Republica Moldova.   

 La 5-6 decembrie, training (2 zile) pentru tinerii voluntari ai Centrului (22 pers.) pe 

subiectul „Promovarea Internetului sigur pentru copii”. Scopul evenimentului a fost 

informarea participanţilor despre aspecte ale navigării sigure în Internet şi siguranţa 

online. Pe baza informaţiei primate în cadrul acestui training, voluntarii vor fi implicaţi în  

activităţi de informare pentru tineret, planificate pe 2016 în instituţii educaţionale. 

  

Activitatea 2.1.8. Organizarea concursului de fotografie orientat pe sensibilizarea tinerilor 

privind fenomenul traficului de fiinţe umane şi a infracţiunilor conexe (Nerealizată, extinsă spre 

realizare în anul 2016)  
 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Tineretului şi Sportului  

- Parteneri: Autorităţile administraţiei  publice locale, organizaţiile neguvernamentale de tineret, 

centrele de resurse pentru tineret 

- Termen de realizare: Semestrul II, 2014 -2016 

- Indicatori: Concurs de fotografie organizat  

 

Organizarea concursului de fotografie orientat pe sensibilizarea tinerilor privind  fenomenul 

TFU şi a infracţiunilor conexe în anul 2015 nu a fost posibilă din cauza insuficienţei resurselor 

financiare planificate pentru realizarea acţiunii respective. 

În anul 2016 Ministerul Tineretului şi Sportului va asigura organizarea corespunzătoare  a 

concursului de fotografii. 

 

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

umane şi a traficului de copii (Realizată)  

 



- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) 

- Parteneri: Autorităţile administraţiei  publice locale, Centrul Internaţional „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 

 

CCTP a organizat 4 briefinguri cu participarea a reprezentanţilor mass media
4
. 

Subdiviziunile specializate ale IGP au mediatizat aproximativ 7 comunicate de presă
5
, precum şi 

alte 18 informaţii cu privire la infracţiunile de rezonanţă. 

În februarie-aprilie 2015, CI „La Strada” a organizat 48 de seminare de sensibilizare a 

publicului larg şi adolescenţilor în 24 localităţi din 8 raioane ale Republicii Moldova (Anenii 

Noi, Cahul, Criuleni, Dubăsari, Orhei, Leova, Nisporeni, Ungheni). Acţiunile de sensibilizare au 

fost solicitate de Instituţia Publică „Fondul Provocările Mileniului-Moldova”, care realizează 

proiectul de reconstrucţie şi construcţie a sistemelor de irigare între malurile râului Prut şi Nistru, 

proiect finanţat de Guvernul SUA.   

 

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  

- Indicatori: Numărul şi tipul de materiale informative repartizate  

Numărul posterelor, broşurilor distribuite 

 

                                                           
4
 cu privire la elucidarea unor aspecte a cazului cunoscut opiniei publice despre videochat-urile în biblioteci şi alte 

locuri publice;  

- cu privire la videochat-urile erotice şi pornografice, deconspirat de CCTP, 19 fete cu vîrsta cuprinsă între 27 şi 29 ani 

dintre care una minoră, iar alta era anunţată în căutare de poliţie în anul 2012; 

- cu privire la anihilirea grupării criminale specializate în TFU în scop de prelevare a celulelor umane; 

- cu privire la reţinerea grupului criminal organizat, poliţia a identificat 14 fete dintre care 7 minore, obligate să presteze 

servicii sexuale. 

 
5
- la 24.09.2015 pe site-ul IGP a fost publicată o mediatizare cu privire la eliberarea a 14 tinere din sclavie sexuală, 8 

dintre care erau minore. De aproximativ un an fetele acordau servicii sexual în diferite apartamente închiriate din 

Chişinău. 

- la 13.10.2015, pe site-ul igp.gov.md, a fost publicată o mediatizare cu privire la o grupare specializată în trafic de 

copii, destructurată de poliţie. Poliţiştii au eliberat 14 tinere, cetăţeni ai Germaniei, supuşi sclaviei pe teritoriul RM, 

dintre care 13 erau minori (12-18 ani).  

- la 04.11.2015, pe site-ul igp.gov.md a fost publicată o mediatizare cu privire la o grupare specializată în trafic de 

fiinţe umane, anihilată de ofiţerii de investigaţii, cu eliberarea a 8 persoane (7 tinere şi un bărbat), cu vîrste cuprinse 

între 19-21 ani, cetăţeni ai RM care erau supuşi pe sclaviei pe teritoriul Republicii Populare Chineze.  

- la 12.11.2015 a fost informată presa IGP referitor la anihilarea unui grup criminal specializat în trafic de fiinţe umane 

în scop de cerşit (în perioada anilor 2013-2014 un grup de persoane originare din rn. Călăraşi racolau, transportau şi 

ulterior exploatau persoane social vulnerabile (inclusive şi minori) în scop de cerşit pe teritoriul Fed. Rusă), informaţia 

urmează a fi generalizată şi publicată în mass-media. 

-   la 29.11.2015, pe site-ul igp.gov.md a fost publicată o mediatizare cu privire la doi soţi suspecţi în trafic de fiinţe 

umane, reţinuţi de ofiţerii de investigaţii. Aceştia, sînt suspectaţi că au recrutat şi exploatat sexual cinci tinere din 

diferite locaţii ale ţării, printer care şi două minore; 

-    la 30.11.2015, pe site-ul “Poliţiei Republicii Moldova”,  a fost publicată o mediatizare cu privire la reţinerea a 2 

persoane suspecte de trafic de fiinţe umane, (Doi cetăţeni străini cu vîrsta de 38 ani, suspectaţi de trafic de persoane, au 

fost reţinuţi pentru 72 ore. Aceştia, se aflau pe teritoriul Rep. Modlova cu scopul de a exploata tinere pentru a fi 

angajate în calitate de dame de companie în bordelurile din Spania); 

-      la 07.12.2015, pe site-ul “Poliţiei Republicii Moldova”,  a fost publicată o mediatizare cu privire la reţinerea a 2 

bărbaţi de etnie romă, suspectaţi de trafic de persoane, (Doi cetăţeni de etnie romă cu vîrsta cuprinsă între 32 şi 

respectiv 41 ani, suspectaţi de trafic de persoane, au fost reţinuţi pentru 30 zile. Aceştia profitau de situaţia financiară 

vulnerabilă a persoanelor cu deficienţe fizice, prin înşelăciune, îi transportau pe teritoriul Federaţiei Ruse, unde erau 

adăpostiţi inuman şi impuşi să cerşească în diferite staţii de metrou din Moscova). 



       Au fost distribuite pliante informative (rom, rus), postere şi un material video.  

1.     11 500 de  pliante ce conţin informaţii cu privire la: 

- drepturile copiilor aflaţi în contact cu justiţia (inclusiv pentru teritoriul din stânga Nistrului). 

- drepturile copiilor martori şi victime (inclusiv pentru teritoriul din stânga Nistrului). 

2.   3 000 de postere distribuite în 1217 instituţii de învăţămînt şi Inspectoratele de Poliţie din 

ţară. 

3.   65 035 de copii (f-53% şi b-47%) din 968 de comunităţi din ţară - au vizionat  Materialul 

video - "Justiţia pentru Copii", cu scopul de a informa copiii şi părinţii despre drepturile şi 

procedurile la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie
6
.  

- 4. 45 051 de copii au fost informaţi în cadrul a 483 de activităţi realizate în tabere de vară
7
.  

- 5. 43 547 părinţi au fost informaţi în cadrul a 1437 de activităţi realizate în parteneriat cu IGP 

al MAI
8
. 

        Toate materialele sunt disponibile în versiune electronică
9
. 

       A fost elaborat, Ghidul pentru profesionişti „Copilul în contact cu sistemul de justiţie”, în 

cadrul proiectului „Consolidarea competenţelor organelor de drept şi a coordonării 

intersectoriale, a societăţii civile pentru combaterea discriminării şi a relelor tratamente aplicate 

copiilor în cadrul sistemului de justiţie al Republicii Moldova”, implementat de Reprezentanţa 

Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Acest ghid este 

destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilităţi în protecţia 

copilului, cum ar fi: angajaţii poliţiei, asistenţii sociali/specialişti în protecţia copilului, 

profesori/educatori, medici/asistenţi medicali, primari, societatea civilă etc. Ghidul răspunde 

necesităţilor profesioniştilor cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului privind consolidarea: 

competenţelor de identificare, respectare, precum şi de garant al drepturilor şi de a răspunde 

necesităţilor copiilor ce intră în contact cu legea; cooperării dintre toţi actorii responsabili de 

bunăstarea copiilor. Pe parcursul anului au fost instruiţi 1 567 de specialişti (inclusiv 360 din reg. 

Transnistria). 

 

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

rotunde  privind sensibilizarea tinerilor asupra fenomenului traficului de fiinţe umane (Realizată 

parţial)  

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Tineretului şi Sportului 

- Parteneri: Autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale de tineret, 

centrele de resurse pentru tineret 

- Termen de realizare: 2014 -2016  

- Indicatori: Numărul de acţiuni susţinute anual 

 

Ministerul Tineretului şi Sportului în comun cu OIM în Moldova a organizat Concursul foto şi 

video Plural+ MOLDOVA 2015”, ediţia VII-a, pentru toţi tinerii în vîrstă de la 9-25 ani. 

 

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, Centrul Internaţional „La Strada, Organizaţia Internaţională 

pentru Migraţie 

- Termen de realizare: 2014 -2016  

                                                           
6
 http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=710&rid=410&l=ro#sthash.SS4P1CiO.dpuf  

7
 http://217.12.114.206/index.php?pag=news&id=649&rid=443&l=ro  

8
 http://217.12.114.206/index.php?pag=news&id=649&rid=447&l=ro  

9
 http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=710&l=ro  

 

http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=710&rid=410&l=ro#sthash.SS4P1CiO.dpuf
http://217.12.114.206/index.php?pag=news&id=649&rid=443&l=ro
http://217.12.114.206/index.php?pag=news&id=649&rid=447&l=ro
http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=710&l=ro


- Indicatori: Campanie naţională realizată 

 

SP a coordonat organizarea Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane. La 

nivel central, SP a coordonat realizarea a 10 activităţi. 

       Urmare a realizării campaniei naţionale antitrafic în perioada 15-21 octombrie 2015, a fost 

elaborată Nota informativă cu privire la realizarea Campaniei naţionale “Săptămâna de luptă 

împotriva traficului de fiinţe umane”
10

.  

 

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 

 

BRD a distribuit reprezentanţilor diasporei moldoveneşti 1250 de broşuri privind SNR în 

limbile română şi rusă. 

La 27 martie 2015, reprezentantul CI „La Strada” a participat la masa rotundă, organizată de 

Centrul Informaţional pentru Lucrătorii Migranţi. La eveniment au participat reprezentanţii 

MMPSF, ANOFM, MAI, Inspectoratului Muncii, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor, OIM 

etc. Evenimentul a avut drept scop promovarea dialogului între partenerii sociali privind migraţia 

de muncă, riscurile existente şi metodelor de protecţie pentru lucrătorii migranţi. Specialistul  

Centrului „La Strada” a vorbit despre „Rolul Liniei Fierbinte în promovarea migraţiei sigure şi în 

prevenirea traficului de fiinţe umane”. 

 

 

Activitatea 2.1.18. Desfăşurarea instruirilor privind identificarea/referirea victimelor traficului de 

fiinţe umane pentru reprezentanţii asociaţilor diasporei moldoveneşti (Realizată parţial) 

 

- 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 

 

BRD urmează să identifice surse externe de la organizaţiile internaţionale disponibile să acorde 

susţinere financiară, logistică sau tehnică la iniţiativele reprezentanţilor activi ai diasporei. 

 

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: Autorităţile administraţiei  publice locale, Centrul Internaţional „La Strada”, Centrul 

de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului 

                                                           
10

 http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=622&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-cu-privire-la-

realizarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-15-21-octombrie-2015. 

 

http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=622&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-cu-privire-la-realizarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-15-21-octombrie-2015
http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=622&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-cu-privire-la-realizarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-15-21-octombrie-2015


- 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 TFU se realizează în mod 

continuu, prin intermediul Curriculei, atît la disciplinele obligatorii (,,Educaţie civică’’, 

,,Dirigenţie’’ etc.), cît şi în cadrul disciplinelor opţionale (,,Educaţia pentru dezvoltarea 

comunităţii’’, ,,Educaţia pentru drepturile omului’’ etc.), care contribuie, în mod direct sau 

indirect, la prevenirea TFU. 

Astfel, în anul 2015, în activităţile curriculare şi extracurriculare cu privire la pericolele 

asociate TFU au fost incluşi toţi elevii din sistemul de învăţămînt primar şi secundar general. 

În anul 2015, instituţiile din învăţămîntul primar şi secundar general au realizat peste 

20 000 de ore academice alocate disciplinelor de Educaţie civică şi  Dirigenţie cu subiectele  

abordate în mod direct sau indirect privind prevenirea TFU, cu participarea a cca 195 000 de 

elevi. Totodată, în colaborare cu partenerii sociali, în instituţiile menţionate au fost realizate  

peste 3100 de diverse activităţi extracurriculare cu tematica antitrafic cu implicarea a cca.            

70 000 de elevi.  

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

părinteşti care au fost implicate la începutul anului de studii 2015-2016, atît în organizarea 

întîlnirilor tematice cu părinţii, cît şi în activităţile cu elevii. 

În perioada de raportare au fost organizate 600 de activităţi extracurriculare cu implicarea 

activă a circa 24 000 de părinţi din şcolile republicii cu tematica prevenirii TFU.  

Activităţile  extracurriculare au fost realizate în comun cu astfel de organizaţii partenere 

ca:  

 CT ”La Strada”; 

 Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului; 

 Comitetul Naţional de combatere a TFU; 

 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. 

 

În anul 2015  implementarea programelor interactive de prevenire a TFU în  învăţămîntul 

profesional tehnic, 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 a circa 10 000 de persoane, inclusiv a profesorilor, profesorilor-diriginţi, părinţilor, 

psihopedagogilor.    

În instituţiile de învăţământ superior au fost organizate cca 290 de activităţi cu genericul 

antitrafic: şedinţe seminare, mese rotunde, ore educative conferinţe etc., cu participarea a 9960 

de studenţi. 

În universităţile din ţară au fost realizate următoarele activităţi: 

I.  Universitatea de Stat din Moldova: 



- au fost organizate 160 de şedinţe  în grupele academice, monitorizate de către curatorii de 

grupe, privind prevenirea şi combaterea TFU (cu participarea circa a 5000 de studenţi). 

II. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: 

-a fost organizat un seminar cu genericul Prevenirea excluderii sociale a victimelor TFU, cu 

participarea a 200 de persoane. 

III. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo’’ din Bălţi: 

- au fost realizate activităţi curriculare: 

(i)  unitatea de curs  Prevenirea traficului uman (5 credite) a fost studiată la 

specialităţile Asistenţă socială şi Psihologie; 

(ii) Planul de învăţămînt pentru specialitatea Drept include o serie de unităţi de curs 

care abordează fenomenul TFU din mai multe perspective: Drept penal. Partea 

specială, Drept procesual penal, Criminologia, Sociologia juridică, Politici 

penale etc. 

- au fost organizate activităţi extracurriculare: 

(i) activitate de voluntariat (asistenţa victimelor TFU), organizat de Centrul 

comunitar ,,SOTIS’’, or. Bălţi şi catedrele universităţii; 

(ii) activitatea Euroclub-ului, care prin valorificarea drepturilor fundamentale ale 

omului şi promovarea valorilor europene sensibilizează şi informează 

comunitatea studenţească referitor la riscurile şi situaţiile de vulnerabilitate 

condiţionate de procesele de TFU. 

IV. Universitatea de Stat din Comrat: 

- de către facultăţile de Drept, Economie şi de Cultură naţională a fost organizată Ora unică 

educativă cu tema: Traficul de fiinţe umane şi consecinţele acestuia, cu participarea a 400 de 

studenţi;  

- de către catedra Ştiinţe sociale a fost organizat un seminar unificat cu genericul: Traficul de 

femei şi consecinţele acestuia; 

- de către profesorii şi studenţii de la catedra Ştiinţe sociale a fost organizat un seminar cu 

genericul: Protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane în cadrul Sistemului Naţional 

de Referire în Republica Moldova; 

- în cadrul săptămînii împotriva TFU la catedrele Drept privat, Drept public şi Ştiinţe sociale în 

colaborare cu reprezentantul Centrului pentru Drepturile Omului a fost organizată o conferinţă 

studenţească Probleme ale  traficului de fiiinţe umane în Republica Moldova şi în regiune, cu 

participarea a 200 de studenţi; 

- studenţii de la specialitatea Ştiinţe pedagogice au participat pe parcursul anului 2015 la 10 

activităţi ai comunităţii studenţilor  Mîinile calde  şi  Iniţiativa privind fenomenul TFU în 

colaborare cu  Asociaţia femeilor din UTAG, au participat 40 de studenţi. 

V. Institutul de Relaţii  Internaţionale din Moldova: 

- au fost organizate 4 discuţii tematice în vederea prevenirii şi combaterii TFU în cadrul orelor 

educative; 

- au fost organizate circa 40 de  activităţi de informare privind prevenirea TFU cu studenţii 

anilor I, II, III şi IV de studii, ca rezultat s-au format mai mulţi lideri de opinie din rîndul 

studenţilor, care au promovat obiectivele acestei priorităţi. 

VI. Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii: 

-a fost organizată o masă rotundă cu genericul Prevenirea traficului de fiinţe umane cu 

participarea a 40 de persoane. 

VII. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din or.Cahul: 

-  au fost organizate în colaborare cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi  Comisariatul 

de poliţie din raionul Cahul 6 activităţi de informare a studenţilor universităţii privind 

prevenirea TFU în contextul orelor tematice : 

-situaţia pe piaţa muncii (au participat 280 de studenţi) pregătirea profesională a studenţilor (au 

participat 240 de studenţi); 



- motivarea şi stimularea ocupării forţei de muncă, prin prestarea serviciilor de mediere a muncii 

(au participat 130 de studenţi); 

-informarea şi consilierea profesională (au participat 100 de studenţi); 

- orientarea şi formarea profesională (au participat 100 de persoane); 

- consultanţă şi asistenţă în iniţierea într-o activitate de întreprinzător (au participat 250 de 

studenţi). 

VIII. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”: 

-la adunările generale organizate în cadrul universităţii studenţii au fost informaţi despre 

existenţa fenomenului traficului, despre măsurile de combatere ale TFU (au participat 640 de 

persoane); 

- pe parcursul anului de studii, curatorii grupelor academice în cadrul orelor educative au susţinut 

discuţii (informare/răspuns la întrebări) cu genericul Traficului de Fiinţe Umane (au participat 

circa 2000 de studenţi). 

IX. Universitatea de Stat Taraclia ,,G. Ţamblac”: 

-au fost organizate în 10 grupe academice seminare în colaborare cu specialişti din cadrul MAI , 

la care s-a discutat fenomenul TFU, cu participarea a 200 de studenţi. 

X. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice: 

-au fost organizate următoarele 3 activităţi cu participarea a circa 100 de studenţi: 

- prelegere cu tema Психологические состояния и периоды/ситуации, în cadrul orelor la 

disciplina Psihologie generală (18 octombrie); 

- dezbatere cu tematica Efectele nefaste a migraţiei pentru tineretul studios şi generaţiile şcolare 

şi preşcolare (16 octombrie); 

-masa rotundă în cadrul catedrei Ştiinţe Filosofice, cu tematica Consecinţele traficului de fiinţe 

umane asupra culturii personale a copiilor şi studenţilor în familiile unde absentează unul sau 

ambii părinţi (20 septembrie). 

 

XI. Academia ,,Ştefan cel Mare”: 

-lectorii catedrei  Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane au participat, în calitate de formatori la 

instruirea funcţionarilor din poliţie şi a altor membri ai echipelor multidisciplinare teritoriale care 

sunt implicaţi direct în acordarea asistenţei necesare victimelor TFU şi a violenţei în familie, în 

cadrul seminarelor-trening cu genericul Consolidarea capacităţilor membrilor echipelor 

multidisciplinare comunitare din cadrul Sistemul Naţional de Referire pentru protecţia şi 

asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU (SNR) în lucru cu beneficiarii acestuia, cu 

accent sporit pe victimele violenţei în familie organizat de către Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei în parteneriat cu OIM în Moldova în 10 raioane ale Republicii Moldova 

(raioanele: Drochia, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Şoldăneşti, Străşeni, Leova, Cantemir, Anenii 

Noi, Taraclia). 

 

XII.Universitatea Agrară de Stat din Moldova: 

Au fost organizate următoarele activităţi: 

- studierea în cadrul unităţii de curs Bazele statului şi dreptului   a prevederilor stipulate 

în Declaraţia universală a dreptului omului, Convenţia împotriva torturii şi altor 

pedepse şi tratamente cu cruzime, Pactul internaţional privind drepturile economice, 

sociale şi culturale, Curtea Europeană pentru drepturile omului, Carta Socială 

europeană; 

- pe parcursul anului de studii, curatorii grupelor academice în cadrul orelor educative au 

susţinut discuţii la următoarele subiecte: Trăim şi activăm într-o societate de drept, 

Pericolele traficului de fiinţe umane etc; 

- decanii şi colaboratorii Departamentului Relaţii Internaţionale au instruit studenţii care 

urmau să plece peste hotare pentru stagii de practică  privind măsurile de precauţie 

contra TFU; 



- în incinta bibliotecii UASM a fost plasat un stand informativ care include o serie de 

acte normative, legislative şi publicaţii dedicate prevenirii şi combaterii TFU. 

În incinta bibliotecilor universitare sînt amenajate  standuri de carte şi de publicaţii, 

materiale informative privind cadrul juridic naţional de prevenire şi combatere a TFU.  

În total, 100 % de elevi au fost incluşi la ,,Educaţie civică’’ şi orele de dirigenţie. Au fost 

desfăşurate:  

- 20000 de ore academice cu participarea 195 000 de elevi; 

- 3100 activităţi extracurriculare cu implicarea 70 000 de elevi; 

-  600 de activităţi cu implicarea activă a 24 000  părinţi; 

-  în învăţămîntul profesional tehnic au fost organizate activităţi antitrafic cu participareaa 10 000 

de persoane; 

- în instituţiile de învăţămînt superior au fost organizate cca 290 de activităţi cu participarea a 

9960 de studenţi. 

 

În 2015 CI „La Strada” a elaborat Caietul elevului (de teme pentru acasă), care va fi 

transmis Ministerului Educaţiei pentru aprobare oficială în 2016.   

De asemenea, prin intermediul specialiştilor şi voluntarilor CI „La Strada”, au fost informaţi 

peste 3.000 de copii despre prevenirea violenţei în familie prin promovarea relaţiilor armonioase 

în cuplu.  Circa 2.000 exemplare de materiale informative au fost distribuite în cadrul 

evenimentelor desfăşurate. 

 

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 

 

În anul 2015, în instituţiile de învăţămînt pe toate nivelurile educaţionale au fost organizate 

ore de dirigenţie cu tematica pericolelor asociate TFU. Cca 4000 de ore de dirigenţie cu tematica 

„Tu poţi fi victimă” sau cu o tematică asemănătoare şi a unor dezbateri cu genericul „Riscul de a 

deveni victima traficului de fiinţe umane” sau cu un generic similar au fost realizate în şcoli cu 

participarea a cca 100000 de elevi şi studenţi. 

Totodată, în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic au fost realizate următoarele ore de 

dirigenţie cu tematica asemănătoare, care în mod direct sau indirect contribuie la prevenirea 

TFU:  

- „Pericolele asociate traficului de fiinţe umane” şi cu tematica similară, în 8 colegii şi 40 

deinstituţii de învăţământ profesional tehnic secundar, cu participarea a cca. 8000 de elevi; 

-„Viaţa este una, nu rata şansa de a respira libertatea” şi cu tematică similară,  în 10 colegii  şi 16 

instituţii de învăţămînt profesional tehnic secundar, cu participarea a cca. 8000 de elevi. 

În instituţiile de învăţământ superior au fost coordonate şi realizate următoarele activităţi, 

privind prevenirea TFU:campanii de informare în 22 de universităţi; şedinţe de lucru  lunare cu 

studenţii (cca.3000 de participanţi); 4 mese rotunde; 4 seminare tematice. 

 

În afară de activităţile din Plan, în perioada de referinţă, pe domeniul antitrafic, în 

conformitate cu planurile instituţionale şi sub egida Ministerului Educaţiei au fost desfăşurate 

un şir de activităţi
11

. 

                                                           
11 Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor în comun cu Secţia juridică au organizat la 18.03.2015 

un seminarul instructiv  pentru angajaţii Ministerului cu privire la aplicarea in sectorul educaţional a 

Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea,  

asistenţa şi monitorizarea copiilor victime/potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi a traficului; 



 

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: Ministerul Afacerilor Interne, (Inspectoratul General al Poliţiei), 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor  

- Parteneri: Centrul Internaţional „La Strada” 

- Termen de realizare: 2014 -2016  

- Indicatori: Numărul accesărilor, numărul consultanţelor oferite, numărul cazurilor referite la 

instituţiile competente  

 

La 27.01.2015, a avut loc şedinţa de coordonare la nivel naţional a activităţilor în domeniul 

prevenirii şi combaterii infracţiunilor legate de abuz şi exploatare sexuală online a copiilor, la 

care au participat 9 instituţii de profil, evenimentul fiind mediatizat în cadrul a 19 emisiuni la 

posturile de televiziune naţională.  

În perioada 09-11.02.2015, a fost organizat şi desfăşurat evenimentul ”Ziua Siguranţei pe 

Internet”. Ca urmare, a crescut considerabil ponderea adresării cetăţenilor la serviciile acordate 

de către ONG ”La Strada”. 

La 13.02.2015 a fost desfăşurată şedinţa de lucru cu reprezentanţii Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului în vederea promovării spoturilor cu caracter preventiv pe canalele TV şi radio 

pe parcursul unei perioade de 3 luni. 

      În perioada lunii octombrie, declarată de Guvern pentru al doilea an consecutiv Luna 

securităţii cibernetice, a fost desfăşurată activitatea de sensibilizare a cetăţenilor, cu implicarea 

tuturor reprezentanţilor mass media din Moldova.  

      Pe parcursul anului 2015, prin intermediul HelpLine au fost înregistrate 222 de apeluri 

despre eventuale abuzuri, numărul apelurilor fiind într-o creştere constantă, avînd în vedere că în 

anul 2014 au fost înregistrate 167 de apeluri şi în 2013, de cînd a fost lansat portalul informativ, 

în număr de 77 de apeluri. 

      De asemenea, CI „La Strada” a continuat gestionarea portalului informaţional 

www.siguronline.md, pe parcursul anului 2015, care a fost vizitat în număr de 18.736 de accesări 

unice, în comparaţie cu 2014 cu 19.614 accesări unice, observăm o descreştere din cauza că nu a 

fost organizată nici o campanie masivă de sensibilizare, iar în 2013 portalul a fost accesat de 

23.862 de vizitatori unici. Au fost oferite 227 consultaţii online şi au fost identificate 2 cazuri de 

acostare online şi referite la Centrul pentru Combaterea Crimelor Informaţionale. 

                                                                                                                                                                                           
- cu suportul Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului şi cu asistenţa financiară a 

UNICEF-ului, în luna februarie 2015,  s-a efectuat instruirea specialiştilor coordonatori (35 de persoane) ai 

acţiunilor de prevenire, identificare, raportare şi referire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al 

copilului din cadrul Direcţiilor raionale/municipale învăţământ, tineret şi sport; 

- cu suportul Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului şi cu asistenţa financiară a 

UNICEF-ului, în ianuarie–mai  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, la care au fost instruiţi 150 de învăţători; 

- cu suportul Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului,în ianuarie-februarie, aprilie-mai, 

2015 a fost organizat un Stagiu de formare de lungă durată pentru profesori, maiştri, pedagogi sociali din şcoli 

profesionale şi de meserii privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului, şi prevenirea 

violenţei în rândul adolescenţilor cu instruirea a 255 profesori, maiştri, pedagogi sociali din instituţiile de 

învăţămînt profesional tehnic secundar; 

- cu suportul Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului,în ianuarie –aprilie 2015 au fost 

organizate ateliere raionale/ municipale pentru 408 manageri şi profesionişti din sistemul educaţional din 11 

raioane privind migraţia şi protecţia copilului în dificultate. In cadrul atelierelor au fost distribuite circa 1000 de 

exemplare a Ghidului pentru profesionişti care lucrează cu copiii migranţilor, şi circa 14450 de copii ale broşurilor 

Copilul meu e singur acasă, Copiii singuri acasă, Singur acasă au fost distribuite; 

- cu suportul Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, în februarie-martie 2015, 170 

cadre didactice din Făleşti, Donduşeni, Ialoveni, Briceni, Ocniţa, au fost formate să aplice metodologia Fir de 

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

 

http://www.siguronline.md/
http://www.siguronline.md/


CI „La Strada” a elaborat un proiect didactic „Ziua siguranţei pe Internet”, avizat de ME şi 

disponibil pe www.siguronline.md . 

Prin voluntarii CI „La Strada” au fost desfăşurate 77 de seminare pentru 2.118 copii şi 31 

tabere de vară pentru 883 copii.  În cadrul acestor activităţi au fost distribuite peste 2.200 de 

exemplare materiale informative. 

 

 

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 

 

Partenerii sociali ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au distribuit 

materiale informaţionale privind violenţa faţă de copii în multiple campanii care au fost 

desfăşurate pe parcursul anului 2015. 

Campania de combatere a abuzului sexual asupra copiilor AICI NU SE PUNE MÂNA a 

fost lansată la 28 mai 2015 de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii în 

parteneriat inclusiv cu Ministerul Educaţiei şi face parte din ciclul de campanii privind 

combaterea violenţei sexuale asupra copiilor ONE IN FIVE desfăşurate de Consiliul Europei. 

Mesajul principal transmis în cadrul acestei campanii adresat părinţilor, îngrijitorilor şi 

educatorilor este ÎNVAŢĂ COPILUL REGULA „AICI NU SE PUNE MÂNA”. 

În cadrul campaniei au fost distribuite 120.000 materiale informative (postere, leaflete 

informative adresate părinţilor, broşuri pentru copii). 

Pliant informativ „Suntem la un sunet distanţă” 

În luna ianuarie 2015, pentru a fi mai aproape de beneficiari, Telefonul Copilului a 

elaborat şi publicat un pliant informativ destinat atât adulţilor, cât şi copiilor. Acestea au fost 

repartizate la seminare informative organizate în şcoli sau în instituţii cu competenţe în domeniul 

protecţiei copilului.    

 

Materiale promoţionale cu genericul „Un apel poate schimba viaţa unui copil” 

Prin setul de materiale promoţionale cu genericul „Un apel poate schimba viaţa unui 

copil”, Telefonul Copilului încurajează adulţii să sesizeze cazuri de neglijare, violenţă asupra 

copilului sau alte situaţii care reclamă implicarea şi intervenţia specialiştilor din instituţiile 

abilitate.  

 

În perioada lunilor iulie 2015 - decembrie 2015 in cadrul seminarelor informative 

au fost informaţi 385 de copii şi in jur de 400 materiale au fost distribuite. 

 Proiectul ”Consolidarea competenţelor organelor de drept şi a coordonării 

intersectoriale, a societăţii civile pentru combaterea discriminării şi a relelor tratamente aplicate 

copiilor în cadrul sistemului de justiţie al RM, finanţat de Uniunea Europeană 

  ”Campania de informare pentru copii “Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi“ 

realizat în parteneriat cu Inspectoratul General de Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne în 

cadrul proiectului. Scopul: promovarea şi apărarea drepturilor copiilor ce intră în contact cu 

sistemul de justiţie din Republica Moldova.  

Au fost elaborate şi tipărite:  

 -2000 postere „Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi”(format A2) şi 1000 (format 

A4); 

http://www.siguronline.md/


-500 pliante cu genericul „Ce se întîmplă dacă…?” pentru copiii victime/martori ai 

unei fapte ilegale în limba română; 

-500 pliante cu genericul „Ce se întîmplă dacă…?” pentru copiii bănuiţi de săvîrşirea 

unei fapte ilegale în limba română; 

-500 pliante cu genericul „Ce se întîmplă dacă…?” pentru copiii victime/martori ai 

unei fapte ilegale în limba rusă; 

-500 pliante cu genericul „Ce se întîmplă dacă…?” pentru copiii bănuiţi de săvîrşirea 

unei fapte ilegale în limba rusă; 

-1500 postere pentru concursul online „Ce se întîmplă dacă…?”; 

- spot video „Justiţia pentru copii” şi 2 module pentru realizarea activităţilor cu copii şi 

părinţi ”Justiţia pentru copii” (materiale sunt incluse în ghid pentru profesionişti din domeniul 

protecţiei copilului ”Copilul în contact cu sistemul de justiţie” (CD) 

- concurs on-line „Ce se întîmplă dacă…?” care a constat în prezentarea răspunsurilor la 

o serie de întrebări formulate pe seama informaţiilor asimilate din spotul video „Justiţia pentru 

copii” şi a pliantelor informative cu genericul „Ce se întîmplă dacă…?”.” 

 

Materiale elaborate pentru profesionişti  

 1600 ghiduri ”Copilul  în contact cu sistemul de justiţie” (cu CD) 

 Transnistria (materiale în limba rusă) 

-250 pliante cu genericul „Ce se întîmplă dacă…?” pentru copiii victime/martori ai unei 

fapte ilegale în limba română; 

-250 pliante cu genericul „Ce se întîmplă dacă…?” pentru copiii bănuiţi de săvîrşirea 

unei fapte ilegale în limba română; 

-500 ghiduri ”Copilul  în contact cu sistemul de justiţie” 

 Proiectul ”Children on the Move”, finanţat de SDC 

Materiale: 20.000 carduri de promovare a Liniei Fierbinte din Federaţia Rusă pentru 

cetăţenii RM. 

 

Activitatea 2.2.6. Promovarea programelor/imaginii altruiste de donare, prin măsuri de garantare 

a siguranţei donatorilor în viaţă 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 

 

În perioada de referinţă a continuat implementarea proiectului TWINNING „Consolidarea 

Agenţiei de Transplant a Republicii Moldova şi suport în armonizarea legislativă în domeniul 

calităţii şi siguranţei substanţelor de origine umană”, finanţat de Uniunea Europeană. Pe 

parcursul anului 2015 au fost organizate un şir de activităţi:  

 26.01 – 30.01.2015 curs de instruire în domeniul activităţii Băncii de ţesuturi umane, cu 

participarea a 42 specialişti; 

 instruirea on-line pentru personalul medical implicat în activităţi de donare şi transplant 

de ţesuturi umane;  

 elaborarea instrumentelor operaţionale (protocoale, proceduri standard de operare, 

ghiduri etc.) în domeniul transplantului hepatic; 

 elaborarea instrumentelor operaţionale (protocoale, proceduri standard de operare, 

ghiduri etc.) pentru Banca de ţesuturi umane;  

 elaborarea instrumentelor operaţionale în domeniul activităţii de donare; 

 activitate privind implementarea strategiei de comunicare;  

 29 iunie-03 iulie 2015 - instruirea on-line pentru personalul medical implicat în activităţi 

de donare şi transplant de ţesuturi umane, cu instruirea a 15 medici; 



 06-10 iulie 2015 misiune cu privire la implementarea unui sistem de management al 

calităţii pentru activitatea de donare de organe, ţesuturi şi celule de origine umană. Au 

fost instruiţi 8 medici specialişti; 

 07-10 iulie 2015 misiune în vederea analizei modului de finanţare a sistemului de donare 

şi transplant de ţesuturi de origine umană. Au fost instruiţi 5 medici specialişti; 

 20-24 iulie 2015 misiunea cu privire la punerea în aplicare practică a instrumentelor 

operaţionale (protocoale, ghiduri, proceduri) privind procesul de donare de organe, 

ţesuturi sau celule umane. Au fost instruiţi 30 de medici şi asistente medicale; 

 07-11 septembrie 2015 misiunea cu privire la procesul de donare şi punerea în practică a 

protocoalelor cu privire la donare. Au fost instruiţi 6 medici coordonatori de transplant; 

 08-10 septembrie 2015 misiune în vederea susţinerii partenerilor locali pentru 

implementarea eficientă a activităţilor de comunicare, prin intermediul diferitor tipuri de 

activităţi, precum instruire privind tehnicile de comunicare, asistenţă pentru elaborarea 

materialelor de comunicare, asistenţă pentru organizarea evenimentelor de comunicare, 

etc. activitate privind implementarea strategiei de comunicare. Au fost instruiţi 32 de 

medici şi asistente medicale; 

 21-22 septembrie – elaborarea instrumentelor operaţionale în domeniul Băncii de 

ţesuturi, cu instruirea a 3 medici; 

 28 – 02 octombrie – elaborarea instrumentelor operaţionale în domeniul transplantului 

renal, cu instruirea a peste 8 medici din domeniu; 

 30 septembrie – 02 octombrie – curs TPM la Zagreb, au fost instruiţi 3 coordonatori de 

transplant; 

 12-14 octombrie - elaborarea instrumentelor operaţionale în domeniul transplantului 

hepatic, cu instruirea a 12 medici din domeniu; 

 19-23 octombrie şi 14-18 decembrie – Asistenţă în implementarea strategiei de 

comunicare, cu instruirea a 6 specialişti locali; 

 09-13 noiembrie - elaborarea instrumentelor operaţionale pentru Agenţia de Transplant; 

 26 octombrie – 06 noiembrie – stagiere de formare profesională, instruirea a 2 medici; 

 03-06 noiembrie – Asistenţă în elaborarea Programului naţional transplant; 

 09-21 noiembrie – stagiu de formare pentru personalul implicat în autorizare, inspecţie şi 

control, cu formarea a 2 specialişti din domeniu; 

 06-13 decembrie – stagiu profesional pentru personalul Băncii de ţesuturi, instruirea a 3 

medici. 

Au fost organizate două mese rotunde: 

 23 iunie – masă rotundă cu tema „Aspecte ale bioeticii în domeniul donării şi 

transplantului” cu participarea a peste 20 de experţi internaţionali şi locali, reprezentanţi 

ai instituţiilor medico-sanitare, organizaţiilor neguvernamentale, mediului academic şi 

societăţii civile, jurnalişti; 

 26 noiembrie – masă rotundă cu tema „Abordarea generală a conceptului „finalul vieţii” 

cu participarea a peste 40 de experţi internaţionali şi locali, reprezentanţi ai serviciilor 

paliative, reprezentanţi ai instituţiilor medico-sanitare, organizaţiilor neguvernamentale, 

mediului academic şi societăţii civile. 

De asemenea a fost organizat un seminar privind diagnosticul morţii cerebrale, analiza 

protocolului naţional standardizat ”Moartea cerebrala” şi a recomandărilor ameliorării acestuia în 

concordanţă cu cele mai bune practici internaţionale (circa 80 persoane). 

 

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 (Realizată) 

 



- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă)  

- Parteneri:- 

- Termen de realizare: 2014 -2016  

- Indicatori: Cantitatea pliantelor diseminate 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a diseminat prin intermediul 

structurilor teritoriale cca 430 pliante şi materiale informative tematice care se referă la 

prevenirea TFU şi riscurile migraţiei ilegale, cu susţinerea CI „La Strada”, Centrului de 

informare a muncitorilor migranţi, Fundaţiei elveţiane Terre des hommes Moldova. 

CI „La Strada” a fost implicat în implementarea Acordului bilateral dintre Republica 

Moldova şi Israel privind plasarea la  muncă  temporar a lucrătorilor din Republica Moldova în 

sectoare specifice de muncă în Israel. “La Strada” a fost responsabilă pentru activităţile logistice: 

- elaborarea materialelor informative (2.600 ex. Ghidul privind drepturile angajatului şi 

carduri); 

- facilitarea întâlnirilor actorilor implicaţi în implementarea Acordului bilateral;  

- organizarea examenelor de profesie pentru candidaţi;  

- organizarea procesului de selectare şi transmitere a documentelor  candidaţilor către 

Consulatul Israelului în Moldova; 

- organizarea sesiunilor înainte de plecare a candidaţilor.  

Ca rezultat, în 2015, CI “La Strada”, în parteneriat cu Centrul de Migraţie Internaţională şi 

Integraţie, Israel, şi cu ANOFM, a facilitat angajarea în Israel a 1.134 de cetăţeni ai Republicii 

Moldova în siguranţa şi condiţii bune. 

 

Activitatea 2.2.10. Dezvoltarea reţelei de centre comunitare/servicii de sănătate mintală la nivel 

de raion (Realizată) 

 

- 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 

 

Pe parcursul anului 2015 a continuat implementarea proiectului moldo-elveţian „Suport 

pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova”, prima fază: 01.08.2014 – 

31.07.2018. 

La 15 septembrie a avut loc deschiderea oficială a primului Centru Comunitar de Sănătate 

Mintală din Republica Moldova, în raionul Cimişlia, care utilizează metodologia FACT. Crearea 

acestui centru are loc în cadrul proiectului „Reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova“, 

desfăşurat în patru raioane-pilot: Cimişlia, Cahul, Orhei şi Soroca. 

La 21 decembrie 2015, astfel de Centru a fost deschis şi în raionul Cahul. 

Concomitent, în cadrul proiectului respectiv, în perioada 02 – 04 septembrie 2015 a fost 

organizat cursul de instruire pentru specialiştii din domeniul sănătăţii mintale cu tematica: Rolul 

psihologului în cadrul Centrului comunitar de sănătate mintală. Psihodiagnostic şi consiliere 

clinic (10 specialişti din cadrul CCSM din cele patru raioane-pilot: Cimişlia, Cahul, Orhei şi 

Soroca). 

În anul 2015 au fost contractate 34 Centre Comunitare de Sănătate Mintală (anul 2014 - 25 

Centre Comunitare de Sănătate Mintală), finanţate din Fondul asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală. Suma contractată pentru anul 2015 a constituit – 10 236901 lei (anul 2014 – 5 374638 

lei).  

 

Activitatea 2.2.11. Dezvoltarea serviciilor de sănătate prietenoasă tinerilor (Realizată) 



 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Sănătăţii  

- Parteneri: Autorităţile administraţiei  publice locale, 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 perioada de referinţă continuă activitatea a 37 Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, 

contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Cuantumul cheltuielilor pentru 

contractarea acestor Centre a constituit în anul 2015 9,8 mln. lei (anul 2014 - 7,5 mln. lei). 

 

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 rîndul copiilor, Ministerul Sănătăţii dezvoltă servicii 

de protecţie şi asistenţă pentru copii. Pe parcursul anului 2015 în Secţiile Maternale din cadrul 

Centrelor de Plasament (mun. Bălţi, mun. Chişinău), din subordinea Ministerului Sănătăţii au 

fost asistate 32 cupluri „mamă-copil” (Chişinău – 21 cupluri, Bălţi – 11 cupluri). 

Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă, mun. Chişinău, prin 

Serviciu „Respiro” a reabilitat 15 copii, iar prin intermediul Secţiei de Zi – 135 copii. 

În Centrul de Plasament din mun. Bălţi în serviciul pentru îngrijirea şi reabilitarea copiilor 

cu greutate mică şi foarte mică la naştere au fost incluşi 86 cupluri mamă – copil pentru îngrijiri 

medicale. 

În Centrul de Plasament din mun. Bălţi în luna februarie 2015 a fost deschisă Secţia de zi 

pentru copii de vîrstă fragedă cu nevoi speciale (12 locuri). În perioada de referinţă au fost 

asistaţi 40 copii. Iar prin intermediul Secţiei de Zi au fost reabilitaţi– 321 copii. 

 

Activitatea 2.2.13. Implementarea programului de instruire continuă “Gestiunea eficientă a 

afacerii” (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei (Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii)  

- Parteneri:- 

- Termen de realizare: 2014 -2016  

- Indicatori: Numărul de persoane instruite, numărul consultaţiilor acordate, numărul cursurilor 

organizate, numărul femeilor participante 

 

În cadrul Programului de instruire continuă („Gestiunea Eficientă a Afacerii”, au fost 

acordate consultaţii antreprenoriale pentru 1280 persoane. Pe parcursul anului 2015 au fost 

realizate 27 seminare, fiind instruiţi 797 de antreprenori din 12 localităţi ale Republicii. Din 

numărul total de persoane instruite, 68% sunt femei. 

 

Activitatea 2.2.14. Implementarea Programului-pilot de atragere a remitenţelor în economie 

(PARE 1+1) (Realizată) 

 



- Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei (Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii)  

- Parteneri: 2014-2016 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul persoanelor instruite, numărul proiectelor investiţionale depuse spre 

finanţare, numărul contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate, suma investiţiilor 

preconizate 

 

În perioada de referinţă, în cadrul Programului PARE l+1,ODIMM a organizat 8 sesiuni 

de instruire antreprenorială, la care au participat 198 migranţi sau rudele de gradul I ale acestora. 

Din numărul total de persoane instruite: 47% sunt migranţi, 53% rude de gradul I ai migranţilor, 

35%" - femei, 51% - antreprenori, 43%- tineri; 

 În cadrul Componentei III „Finanţarea afacerilor” au fost înregistrate 105 cereri de 

finanţare nerambursabilă. Au fost semnate 77 contracte de finanţare nerambursabilă, suma 

finanţării nerambursabile reprezintă 14,959 mil. lei şi investiţiile în economie planificate - 5l mil. 

1ei. 

 Suma granturilor alocate beneficiarilor PARE l+l în anul 2015 constituie - 7,562 mil. lei. 

Din total afaceri finanţate: 61% sunt întreprinderi nou create; 49% - afaceri administrate de tineri 

cu vîrsta pînă 1a 35 ani; 27% - afaceri fondate şi/sau gestionate de femei. 

 

Activitatea 2.2.17. Implementarea Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, 

componenta instruire (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei (Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Directoratul Liniei de Credit)  

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

- Termen de realizare: 2014, 2015, 2016  

- Indicatori: Numărul consultaţiilor acordate, numărul persoanelor instruite, numărul cursurilor 

de instruire desfăşurate 

 

În cadrul Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, au fost acordate 

consultaţii pentru 1110 tineri - potenţiali antreprenori sau persoane care recent şi-au înregistrat 

propria afacere.Totodată, au fost organizate 16 sesiuni de instruire pentru 458 tineri, dintre care 

25% sunt antreprenori. De menţionat că, 41% din totalul de tineri instruiţi, le constituie femei. 

Seminarele de instruire s-au desfăşurat în următoarele 10 localităţi: Edineţ, Ştefan-Vodă, 

Călăraşi, Orhei, Chişinău,Taraclia, Ungheni, Ceadîr-Lunga, Cimişlia şi Comrat. 

 

2.3. CONTROLUL ADMINISTRATIV 

 

Activitatea 2.3.1. Monitorizarea implementării prevederilor  lit. g
1
) alin.(1) art. 19 din Legea 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 (Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă), Ministerul Economiei (Camera de Licenţiere)   

- Parteneri: - 

- Termen de realizare: 2014 -2016 

- Indicatori: Raport de monitorizare realizat 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă colaborează cu Camera de Licenţiere în 

aspectul informării privind atribuţiile sale ce ţine de obligaţiile agenţiilor private de ocupare 



privind înregistrarea contractelor individuale a cetăţenilor ce emigrează în condiţii legale cu 

contract individual de muncă, precum şi asupra prezentării de către agenţiile private a dărilor de 

seamă privind persoanele mediate şi angajate în conform modelului stabilit.  

 

 

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, în scopul prevenirii şi combaterii TFU, Camera de Licenţiere 

a emis/adoptat: 

 

1) Pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau 

străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb 

educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în câmpul muncii 

pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară: 

- 6 decizii de suspendare a licenţei, temeiul juridic: art. art. 7 alin. (1), (2) lit. a) şi 20 alin. 

(2) lit. a), alin. (3) şi alin. (4) ale Legii nr. 451/2001 

 

Pentru activitatea de turism: 

- 3 decizii de suspendare a licenţei, temeiul juridic: art. art. 7 alin. (2) lit. a) şi 20 alin. (1), 

(3) şi (4) şi pct. 3.1, pct. 3.2 lit. a) ale Legii nr. 451/2001. 

 

2) Declarate nevalabile: 

- 6 decizii, temeiul juridic: art. art. 7 alin. (2) lit. a) şi 15 alin. (2), (7) ale Legii nr. 451/2001. 

 

3) Decizii de retragere a licenţelor. 

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau străinătate, 

activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care 

prevăd componenta de angajare remunerată în câmpul muncii pe o perioadă determinată de 

timp, în perioada vacanţei de vară: 

- 6 decizii, temeiul juridic: art. art. 7 alin. (2) lit. a) şi 21 alin. (2) lit. a), c), e), alin. (3) şi 

alin. (6) ale Legii nr. 451/2001 

 

Activitatea de turism: 

- 15 decizii, temeiul juridic: art. art. 7 alin. (2) lit. a), 20 alin. (3) şi 21 alin. (2) lit. a), e) şi 

alin. (6)  ale Legii nr. 451/2001. 

 

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 

 

Conform Planului elaborat pentru anul 2015 au fost efectuate inspecţii de control în instituţiile 

autorizate. Astfel au fost inspectate următoarele instituţii: 

1) Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie 

2) Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie şi Banca de ţesuturi 

3) Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” 

4) Institutul de Medicină Urgentă 

5) Institutul Mamei şi Copilului 

6) Spitalul Clinic Republican 

7) Spitalul Clinic Municipal „ V. Ignatenco”. 

8) Centrul de Medicină Legală 

9) Institutul Oncologic 

10) Centrul Medical ”OVISUS” 

11) Spitalul privat ”TerraMed”, 

12) Spitalul Clinic Municipal nr.1. 

Fiecare instituţie în parte a fost evaluată conform grilei de evaluare, cu verificarea 

competenţelor personalului medical pentru activităţile specifice pentru care instituţia a fost 

autorizată, aparatajul şi echipamentul necesar activităţilor desfăşurate, documentaţia privind 

activităţile de prelevare şi transplant. Au fost pregătite rapoarte de inspecţie şi remise 

instituţiilor, unde au fost specificate lacunele depistate cît şi puşi termeni în vederea înlăturării 

acestora. 

 

Activitatea 2.3.5. Valorificarea prevederilor memorandumului de colaborare cu Centrul pentru 

Combaterea Traficului de Persoane (În curs de realizare) 

  

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Inspectoratul de Stat 

al Muncii) 

- Parteneri: Ministerul Afacerilor Interne 

- Termen de realizare: 2014 -2016 

- Indicatori: Numărul  referirilor şi a acţiunilor comune 

 

În baza acordului încheiat între CCTP şi ISM , pe parcursul anului 2015 au fost efectuate cîteva 

controale în: 

- În luna iulie 2015 Inspecţia teritorială Drochia a efectuat un control în comun cu 

reprezentanţii CCTP 

- La 3 septembrie 2015 inspectorii de muncă din cadrul ISM au efectuat cu angajaţii 

CCTP un control la stîna din s. Lozova, r-nul Străşeni unde a fost depistat un caz de 

exploatare prin muncă. 

- În luna septembrie şi noiembrie au fost efectuate controale la două unităţi din Chişinău 

şi respectiv din Hînceşti. 

Pentru realizarea unor activităţi, este necesar un cadru legislativ corespunzător, care la moment 

nu există.  ISM întîmpină un impediment în activitatea sa şi anume neconcordanţa Legii nr. 131 

din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător cu alte legi  naţionale 

cît şi cu Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de Republica Moldova.  

 

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 

 

Direcţia Generală Afaceri Consulare (DGAC) în comun cu Misiunea OIM în Moldova şi CI „La 

Strada” a organizat la 4 iunie 2015, o instruire în domeniul identificării victimelor TFU. 

Instruirea a fost destinată diplomaţilor detaşaţi pentru a activa în cadrul misiunilor diplomatice şi 

oficiilor consulare (MDOC) ale RM peste hotare, precum şi tinerilor diplomaţi. Discuţiile s-au 

axat pe rolul implicării MDOC în vederea identificării victimelor TFU, acordării asistenţei 

acestora, eventual soluţionarea situaţiilor de acest gen peste hotarele RM. Reprezentanţii 

organelor publice de specialitate au trecut în revistă acţiunile ce urmează a fi întreprinse de către 

colaboratorii MDOC la depistarea cazurilor de TFU. 

 

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 (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate), Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei,  

 Ministerul Afacerilor Interne  

- Parteneri:- 

- Termen de realizare: 2014 -2016  

- Indicatori: Numărul de întrevederi cu autorităţile competente din străinătate, numărul de 

persoane repatriate 

 

MDOC ale Republicii Moldova sunt implicate în consolidarea contactelor cu instituţiile naţionale 

şi internaţionale din ţările de acreditare 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 subiectului ce ţine de combaterea şi prevenirea fenomenului 

respectiv, oferă asistenţa necesară victimelor TFU, perfectează documentele cu titlul gratuit, şi 

întreprind acţiunile de rigoare în vederea repatrierii victimelor în RM. Pe parcursul perioadei de 

raportare, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare au avut peste 70 de 

întrevederi cu autorităţile abilitate în ţările de destinaţie în scopul facilitării identificării 

potenţialelor victime ale TFU din rândul imigranţilor ilegali şi a minorilor neînsoţiţi înainte de 

repatriere. 

 

Activitatea 3.1.3. Identificarea victimelor traficului de fiinţe umane prin intermediul Liniei 

fierbinţi; oferirea asistenţei victimelor si 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 

 



În 2015 CI „La Strada” a consiliat 14.351 apeluri la Linia Fierbinte, dintre care 13.440 

apeluri vizează prevenirea TFU şi 208 sunt apeluri SOS, asociate cu cazuri de TFU, exploatare, 

migranţi în dificultate etc. Au fost identificate 33 de cazuri drept cazuri de TFU (adulţi), 35 

cazuri migrant în dificultate şi 15 cazuri de dispariţie a persoanelor adulte. Cazurile identificate 

au fost referite partenerilor din cadrul SNR, dar şi la CCTP în dependenţă de necesităţile fiecărui 

caz în parte. 

În 2015 la Linia Fierbinte din Federaţia Rusă, susţinută de Fundaţia Terre des Hommes, în 

Moldova, au parvenit 1063 apeluri din partea a 938 persoane fizice şi 125 persoane juridice. 

Aproximativ 30% din cazuri au fost  referite către reţeaua de parteneri din Federaţia Rusă şi 

soluţionate participativ (în funcţie de necesităţile beneficiarilor şi interesul superior al copiilor). 

938 migranţi moldoveni (f-60% si b-40%) aflaţi în dificultate în Federaţia Rusă au beneficiat 

de consultaţie juridică gratuită.  35% din nr. total de persoane care au apelat la Linia Fierbinte, 

au declarat că s-au aflat în Federaţia Rusă cu copiii. De asemenea, pe parcursul anului 2015 au 

fost distribuite în Federaţia Rusă  3650 unităţi de postere, pliante şi broşuri. Au fost realizate 12 

mese rotunde în Federaţia Rusă pentru promovarea Liniei Fierbinţi. 

 

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: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne  

- Parteneri: Autorităţile administraţiei  publice locale, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului 

faţă de Copii, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

- Termen de realizare: 2014-2015 

- Indicatori: Numărul activităţilor de instruire, numărul specialiştilor instruiţi  

 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în parteneriat cu Asociaţia Obştească 

„Parteneriate pentru Fiecare Copil” implementează proiectul „Familie puternică pentru fiecare 

copil”, finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională. Proiectul oferă asistenţă 

în susţinerea şi consolidarea capacităţilor autorităţilor publice locale din Republica Moldova în 

implementarea Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de 

risc şi a copiilor separaţi de părinţi şi Hotărîrii Guvernului nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la 

aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, 

neglijării, exploatării şi traficului. Astfel, începînd cu luna septembrie 2015, sunt desfăşurate 

instruiri, grupul ţintă fiind primarii de sate (comune) şi de oraşe, cu scopul de a-i familiariza cu 

prevederile cadrului normativ menţionat. În perioada septembrie – decembrie 2015 în 21 raioane a 

fost realizată instruirea vizată. 

DASPF şi Fundaţia Terre des hommes Moldova în conformitate cu Planul de 

implementare a proiectului, în 2015 au informat şi sensibilizat  2 328 de specialişti (f-1757şi b-571) 

din 8 raioane ale republicii în cadrul activităţilor de instruire şi sesiuni de coaching, referitor la 

implementarea HG nr.270 din 08.04.2014 şi Legea nr.140 din 14.06.2013. 

 

De asemenea, în perioada de referinţă, CNPAC a dezvoltat capacitatea de aplicare a 

mecanismului intersectorial de cooperare a 121 profesionişti în cadrul a 11 activităţi de instruire şi 

supervizare după cum urmează: 

 2 ateliere de instruire (a câte o zi) pentru 46 reprezentanţi ai autorităţilor tutelare din mun. 

Chişinău (martie 2015) privind rolul autorităţilor tutelare locale şi teritoriale în  aplicarea 

procedurilor/ instrumentelor mecanismului. Partener – DMPDC; 

 Un atelier (2 zile) de instruire/ consultanţă pentru 22  specialişti principali în asistenţa 

medicală a mamei şi copilului din cadrul spitalelor raionale, (martie 2015) privind rolul 



acestora în coordonarea/ monitorizarea aplicării instrucţiunilor privind mecanismul 

intersectorial de cooperare de către lucrătorii medicali. Partener - Ministerul Sănătăţii;  

 2 ateliere de instruire (a câte o zi) pentru 45 profesionişti abilitaţi cu  protecţia drepturilor 

copilului din rl. Vulcăneşti şi din s. Mingir, rl Hînceşti (aprilie 2015) privind aplicarea 

procedurilor/ instrumentelor mecanismului intersectorial de cooperare; Parteneri – 

DASPF Vulcăneşti şi Primăria s. Mingir, rl Hînceşti; 

 Curs de formare (6 module -120 ore) pentru 54 psihologi din cadrul Serviciilor de 

asistenţă psihopedagogică raionale (mai-decembrie 2015), în baza curriculumului 

„Prevenire şi asistenţă în cazurile de violenţă asupra copiilor”, elaborat de Centrul 

Republican de Asistenţă Psihopedagogică (CRAP) cu suportul CNPAC. Partener – 

Ministerul Educaţiei. 

 

Adiţional, CNPAC a oferit suport instituţiilor statului  în dezvoltarea mecanismelor sectoriale de 

aplicare a instrucţiunilor: 

 Ministerului Sănătăţii - în elaborarea  Instrucţiunii metodice privind intervenţia 

instituţiilor medicale în identificarea, evaluarea, referirea, aistenţa şi monitorizarea 

cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului (aprobată prin ordinul nr. 

445 din 09.06.2015); 

 Inspectoratului General al Poliţiei – în elaborarea Instrucţiunilor metodice privind 

intervenţia Poliţiei în identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea 

cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului (aprobate prin ordinul nr. 

79 din 28.04.2015;. 

 Direcţiei Municipale pentru Protecţia Copilului Chişinău – în elaborarea proiectului 

instrucţiunii metodice privind intervenţia autorităţilor tutelare teritoriale/locale, 

prestatorilor de servicii sociale din raza administrativ-teritorială a municipiului Chişinău, 

în procesul de identificare, evaluare, referire, asistenţă şi monitorizare a cazurilor de 

violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului. 

 

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 

- 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 

 

CCTP realizează Acordurile de cooperare semnate cu ONG-rile naţionale în domeniul 

contracarării TFU si exploatării sexule a copiilor, inclusiv şi în colaborare cu Misiunea OIM la 

Chişinău şi MMPSF. 

Întru realizarea Acordului de cooperare cu CI „La Strada” a fost desfăşurata o reuniune cu 

participarea donatorilor din domeniu pentru reiterarea angajamentelor de parteneriat asumate.  

CCTP a fost sesizat în raport cu 14 cazuri prezumate de TFU de către partenerii sociali.  

Către Centrul republican de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane au fost 

referite pentru plasament si asistenta sociala  41 victime ale TFU, dintre care 15 bărbaţi, 16 

femei şi 10 minor (7-fete, 3-băieţi). 

În perioada de raport de către CCTP au fost referite pentru audierea în condiţii speciale 23 

victime ale traficului de 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: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

- Parteneri: Autorităţile administraţiei publice locale,Terre des Hommes, Organizaţia 

Internaţională pentru Migraţie 

- Termen de realizare: 2014 -2016 

- Indicatori: Numărul beneficiarilor asistaţi în procesul de repatriere, numărul de beneficiari 

referiţi către sistemul de protecţie şi asistenţă 

 
Pe parcursul anului 2015, în cadrul Centrului de Asistenţă şi Protecţie pentru victime şi 

potenţiale victime ale TFU au fost identificate şi asistate 98 victime ale TFU, dintre care 23 victime 

(minori): 13 fetiţe şi 10 băieţi şi 75 victime ale TFU (adulţi): 45 de femei şi 30 bărbaţi. 

În anul 2015, cu suportul OIM în Moldova au fost repatriate 16 victime ale TFU, dintre 

care 15 adulţi (7 femei şi 8 bărbaţi) şi 1 minor (1 fetiţă). Adiţional, au fost repatriaţi 13 migranţi 

aflaţi în dificultate, dintre care 10 adulţi (6 femei şi 4 bărbaţi) şi 3 minori (2 fetiţe şi 1 băiat). După 

forma de exploatare: 4 victime - exploatare sexuală; 4 victime – exploatare prin cerşetorie; 7 victime 

– exploatare prin muncă; 1 victimă – exploatare prin muncă/exploatare sexuală. 

În anul 2015, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a organizat 23 misiuni, fiind 

repatriaţi 36 copii, 13 copii din Ucraina (11 misiuni), 20 copii din Federaţia Rusă (9 misiuni), 2 

copii din România (2 misiuni) şi 1 copil din Italia (1 misiune), rămaşi fără ocrotire părintească pe 

teritoriul altor state. 

După repatriere copiilor li-au fost aplicate următoarele forme de protecţie: 

 reintegraţi în familiile biologice sau extinse – 11 copii; 

 plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă – 2 copii; 

 plasaţi în serviciul casa de copii de tip familial – 1 copil; 

 plasaţi în centre de plasament temporar – 21 copii; 

 plasaţi în centru maternal – 1 copil. 

 

Activitatea 3.2.2. Stabilirea identităţii persoanelor traficate şi a altor categorii de persoane 

vulnerabile aflate în străinătate, eliberarea actelor de identitate a acestora, dezvoltarea cooperării 

interinstituţionale în acest domeniu (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europeană  

- Parteneri:- 

- Termen de realizare: 2014 -2016  

- Indicatori: Numărul beneficiarilor asistaţi, numărul de acte eliberate cetăţenilor 

 

MTIC de comun cu ÎS „CRIS” Registru”, la solicitarea organelor de resort antrenate în 

domeniul de prevenire şi combatere a TFU, precum şi acordarea suportului în protecţia 

persoanelor traficate, în mod operativ, furnizează informaţia despre persoanele fizice (cetăţeni 

străini, apatrizi, beneficiari de protecţie umanitară, refugiaţi), utilizînd toate resursele 

informaţionale ce conţin date cu caracter personal aflate în posesia şi la dispoziţia MTIC, atît 

cele automatizate – SIA “Registrul de stat al populaţiei” cît şi cele neautomatizate – fişierul 

manual de evidenţă a persoanelor, fişierele cererilor pentru eliberarea paşapoartelor de tip 

sovietic etc.  

De asemenea, MTIC de comun cu ÎS „CRIS” Registru”, la solicitarea organelor de resort 

antrenate în domeniul de prevenire şi combatere a TFU, precum şi acordarea suportului în 

protecţia persoanelor traficate, în mod operativ, furnizează informaţia despre persoanele fizice 



(cetăţeni străini, apatrizi, beneficiari de protecţie umanitară, refugiaţi), utilizînd toate resursele 

informaţionale ce conţin date cu caracter personal aflate în posesia şi la dispoziţia MTIC, atît 

cele automatizate – SIA “Registrul de stat al populaţiei” cît şi cele neautomatizate – fişierul 

manual de evidenţă a persoanelor, fişierele cererilor pentru eliberarea paşapoartelor de tip 

sovietic etc.  

 

 

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 

(Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  

- 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 

 

 Cu suportul OIM în Moldova, lucrările ce ţin de construcţia şi renovarea clădirii 

Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime a traficului de fiinţe umane 

(în continuare CAP) au fost finalizate. Actualmente, ca scop primordial este asigurarea legalităţii 

CAP ca entitate  juridică. 

Astfel, vă aducem la cunoştinţă, că pînă în prezent au fost pregătite şi emise legal 

următoarele documente: 

- Certificatul despre rezultatele inspectării bunului imobil nr.136416 din 04.09.2015 

cu planurile geometrice al încăperilor emise de OCT Chişinău al I.S. ,,Cadastru,,. 

- Planul topografic pentru darea în exploatare a anexei P+1E+M din strada 

Burebista 93. 

- Avizul privind recepţia finală a construcţiei nr.1/4-133 din 16.11.2015 emis de 

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. 

- Avizul Igienic la Recepţia Finală a obiectivului nr. 505 din 05.11.2015 emis de 

către Centrul de Sănătate Publică al mun. Chişinău . 

- Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.01/15 din octombrie 2015 

semnat de către comisia de recepţie, cu excepţia  reprezentantului  Inspecţiei de Stat în 

Construcţie. 

- Procesul-verbal de Recepţie Finală predat a fost examinat şi aprobat de către 

reprezentantul Primăriei Municipiului Chişinău. 

La momentul actual sunt înregistrate Procesele-verbale de recepţie la terminarea 

lucrărilor şi Procesul-verbal de Recepţie Finală la Inspecţia de Stat în Construcţii, după care, 

înregistrarea la OCT Chişinău al Î.S. ,,Cadastru,,. 

După procedura de intabulare a anexei nou construite în Registrul Bunurilor Imobile şi 

obţinerea extrasului, cu confirmarea formării imobilului nou vom iniţia procedura de modificare 

a Hotărîrii Guvernului Nr. 869 din  08.10.2014, cu privire la transmiterea unor bunuri imobile de 

la balanţa “Institutului Mamei şi Copilului” (IM şi C) a Ministerului Sănătăţii, la balanţa 

instituţiei publice CAP, aflat în subordinea MMPSF şi comasarea celor două imobile cu scopul 

formării unui singur imobil. 

Ulterior în baza prevederilor noii Hotărîri de Guvern urmează depunerea documentelor 

la OCT Chişinău pentru comasarea dosarelor cadastrale a două imobile şi formarea unui singur 

imobil. 

 



Activitatea 3.3.2. Acordarea asistenţei juridice, inclusiv garantate de stat, victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  

- 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 

 

Victimele şi potenţialele victime ale TFU beneficiază de 3 tipuri servicii juridice garantate 

de stat: 

•Asistenţă juridică calificată garantată de stat; 

•Asistenţă juridică de urgenţă garantată de stat; 

•Asistenţă juridică primară garantată de stat. 

 

Conform resurselor informaţionale ale sistemului de evidenţă automatizată a datelor 

statistice cu privire la AJGS, în anul 2015, au fost înregistrate 2 solicitări/beneficiari victime sau 

potenţiale victime ale TFU. 

De asemenea, cu suportul OIM a fost oferită asistenţă juridică (consiliere juridică, 

documentare, reprezentare în instanţă) unui număr de 86 de victime ale TFU, iar CI “La Strada” 

a oferit asistenţă juridică şi reprezentare în instanţele de judecată pentru 39 copii, victime ale 

traficului de copii şi abuzului sexual (34 fete şi 5 băieţi).   

Adiţional, CI “La Strada” a oferit asistenţă informaţională şi suport emoţional pentru 48 

copii, victime ale traficului de copii şi abuzului sexual, victime/martori în procesul penal. 

 

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, Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

- Parteneri: 

- Termen de realizare: 2014 -2016 

- Indicatori: Numărul consultaţiilor efectuate, numărul persoanelor angajate  

 

Pe parcursul anului 2015, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au înregistrat 

cu statut de şomer 50618 persoane (48,4 % femei). 

Agenţiile teritoriale au acordat servicii de mediere a muncii la 25935 şomeri, din care 51% 

femei. În rezultatul prestării serviciilor, inclusiv de mediere a muncii, au fost plasaţi în câmpul 

muncii 16780 şomeri (52,3% femei). 

Pe parcursul anului 2015 au fost înregistrate cu statut de şomer 7 persoane din categoria 

victimă a TFU, din care 5 femei, care au beneficiat inclusiv de servicii de mediere.  

În perioada 28 ianuarie – 1 februarie 2015 ANOFM a organizat tradiţionalul Târg al 

locurilor de muncă în cadrul celei de a XIV – a ediţii a Expoziţiei naţionale „Fabricat în 

Moldova”. 

La eveniment au participat 33 agenţi economici, care au pus la dispoziţia persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă circa 700 oferte de muncă. Mai mult de 2000 persoane au negociat 

angajarea în cadrul târgului, iar circa 600 de candidaţi au fost selectaţi de către reprezentanţii 

companiilor pentru interviul de angajare. 

La 28 mai 2015 s-a desfăşurat a V-a ediţie a Forului meseriilor /profesiilor, în cadrul căruia 

Agenţia Naţională a organizat Târgul locurilor de muncă pentru Tineret, la care au participat 65 

agenţi economici, care au pus la dispoziţia solicitanţilor peste 1500 de locuri de muncă vacante. 



Deşi evenimentul a fost dedicat îndeosebi tinerilor, acesta a atras peste 2000 de persoane de toate 

vârstele, interesate să îşi găsească un loc de muncă. În rezultat, angajatorii au discutat cu peste 

1400 de persoane care au solicitat informaţie despre locurile de muncă vacante şi au selectat 

pentru participare la interviul de angajare circa 300 de candidaţi.  

Pe parcursul anului 2015 Agenţia Naţională a organizat 3 târguri on-line ale locurilor de 

muncă la care au participat în total 357 angajatori care au avut disponibile cca 4 mii de locuri de 

muncă. Pe parcursul desfăşurării evenimentelor platforma târgului on-line (www.e-angajare.md) 

a fost accesată de circa 5100 persoane din peste 30 de ţări. În total au aplicat CV-ul pentru un loc 

de muncă direct pe platforma târgului on-line aprox. 300 persoane. 

 

Activitatea 3.3.4. Acordarea serviciilor de orientare şi formare profesională, corelate la 

necesităţile pieţii muncii, conform legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă în vigoare 

(Realizată) 
 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă)  

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

- Termen de realizare: 2014 -2016  

- Indicatori: Numărul absolvenţilor serviciilor de orientare şi formare profesională  

Numărul absolvenţilor cursurilor 

 

În perioada de raportare au absolvit cursurile de formare profesională 2979 şomeri (69,1% 

sunt femei). În mare parte aceştia au absolvit cursuri de calificare – 70,5%, recalificare – 19,4%, 

iar 10,1% - au absolvit cursuri de perfecţionare. În rezultatul absolvirii unui curs gratuit de 

formare profesională 2281 au fost plasaţi în câmpul muncii (76,6%), din care 33,4% dintre 

absolvenţi s-au angajat de sine stătător. 

În perioada menţionată, cu suportul OIM în Moldova, au absolvit cursurile de formare 

profesională gratuite 2 persoane din categoria victimelor TFU, din care 1 persoană s-a angajat de 

sine stătător în câmpul muncii. 

 

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 (Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă)  

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

- Termen de realizare: 2014 -2016  

- Indicatori: Numărul beneficiarilor de servicii de informare şi consiliere profesională 

 

Pe parcursul anului 2015 au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională 

96120 persoane, din care 46,2% sunt femei. Din totalul beneficiarilor 65392 persoane au statut 

de şomer (49,3% femei). În rezultat, au fost plasaţi în câmpul muncii 14674 şomeri, iar 3205 au 

fost înmatriculaţi la cursuri de formare profesională. 

 

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 (Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă) 

- Parteneri:-  

- Termen de realizare: 2014 -2016 

- Indicatori: Numărul de beneficiari 

http://www.e-angajare.md/


 

În anul 2015, au beneficiat de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională cu durata de  

pînă la 9 luni (625,8 lei lunar) 2965 şomeri, din care 83,6% sunt femei. Din aceştia, 3 persoane 

fac parte din categoria victimelor TFU, dintre care 1 femeie. Toţi 3 beneficiari domiciliază în 

sectorul rural. Menţionăm, că alocaţia de integrare sau reintegrare profesională reprezintă o sumă 

lunară fixă neimpozabilă egală cu 15 la sută din salariu mediu pe economie pentru anul 

precedent, care se acordă beneficiarului o singură dată. 

 

IV. INVESTIGAREA ŞI URMĂRIREA ÎN JUSTIŢIE 

 

4.1. INVESTIGAREA 

 

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) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Interne (Departamentul Poliţiei de Frontieră), 

Ministerul Finanţelor  

- Parteneri:- 

- Termen de realizare: 2014 -2016 

- Indicatori: Numărul de personal instituit 

 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor HG în vederea 

majorării efectivului-limită al poliţiei de frontieră (HG nr.434 778), este elaborat şi remis 

Guvernului spre aprobare prin scrisoarea nr. 22/2601 din 18.12.2015. 

 

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), Ministerul Afacerilor Interne 

- Parteneri:- 

- Termen de realizare: 2014-2016  

- Indicatori: Numărul referirilor si/sau a proceselor penale iniţiate 

 

Conform Acordului de cooperare semnat intre CCTP si Agenţia Naţională pentru Transplant, 

reprezentantul CCTP a participat, in calitate de membru, la 3 şedinţe ale Consiliului de avizare a 

transplantului de la persoană vie.  

CCTP a avizat proiectul ordinului Ministerului Sănătăţii “Privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”. 

În perioada de raport, de către CCTP au fost depistate şi pornite 4 cauze penale pe faptul 

traficării persoanelor în scop de prelevare (vînzare de celule (ovule)) şi anume: 

1. cauza penală în cadrul cărei au fost identificate 1 victimă şi 3 suspecţi,  

2. cauza penală, în cadrul cărei au fost identificate încă  3 victime şi 4 suspecţi. 

3. cauza penală în cadrul căreia a mai fost depistată 1 victimă, iar suspecţi fiind tot persoanele 

menţionate la cauzele penale nominalizate  

4. cauza penală,  în cadrul căreia a mai fost depistată 1 victimă, iar suspecţi fiind tot persoanele 

menţionate la cauzele penale nominalizate.  

Toate cauzele penale menţionate fiind pornite pe faptul traficării persoanelor în scop de prelevare 

a ovulelor a femeilor (fetelor) din R. Moldova în clinicile private din regiunea autoproclamată 

Cipru de Nord. În prezent pe aceste cauze penale sunt puse sub învinuire 4 persoane, la alte 3 

persoane suspecte nu este stabilit locul aflării. 



 

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  

 

În perioada de referinţă, în vederea coordonării activităţii desfăşurate de către organele de 

drept în domeniul combaterii TFU, pe lîngă Procurorul General, la 18.09.2015, a fost organizată  

şedinţa Consiliului Coordonator, în cadrul cărora au fost abordate mai multe subiecte, inclusiv: 

- Recomandările pentru Republica Moldova incluse în Raportul Departamentului de Stat 

al SUA cu privire la activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane în anul 

2014. 

-  Realizările, deficienţele şi obiectivele organelor de drept în cadrul echipelor comune 

de investigare pe cauzele de TFU. 

-  Interacţiunea organelor de control cu organele de drept în domeniul TFU în scop de 

exploatare prin muncă forţată. 

- Eficienta combaterii organizării migraţiei ilegale prin tranzitarea teritoriului Republicii 

Moldova. 

 

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 (Realizată). 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Interne (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 

 

În perioada de raport de către CCTP au fost referite pentru audierea în condiţii speciale 12 

victime ale traficului de copii toate de gen feminin. 

În perioada de raportare de către CCTP,  a referit spre asistenţă şi plasament la shelter 34 

minori a TFU. De asemenea, CCTP a referit pentru audierea în condiţii speciale 12 victime ale 

traficului de copii toate de gen feminin. 

 

4.2. URMĂRIREA PENALĂ ŞI CONDAMNAREA TRAFICANŢILOR 

 

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: Ministerul Afacerilor Interne (Departamentul Poliţiei de Frontieră)  

- Parteneri:- 

- 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 



 

Modulele respective de instruire reprezintă o parte integră a Curriculei în domeniul migraţiei, 

elaborate cu suportul ICMPD, şi implementate din anul de instruire 2014-2015 în procesul de 

pregătire a personalului Poliţiei de Frontieră conform următoarelor nivele: 

1) în procesul de pregătire a ofiţerilor în cadrul Academiei Ştefan cel Mare prin 2 discipline de 

bază – „Fluxurile migraţionale” (48 ore anul III) şi „Gestionarea fluxurilor migratorii” (89 ore 

anul IV). 

2) pentru Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră prin implementarea programului-pilot de 

specialitate „Profilarea persoanelor în fluxurile de migranţi” (20 ore), „Bazele legislative 

internaţionale de gestionare a fluxurilor migranţilor” (12 ore). 

3) la nivel de pregătire profesională continuă prin cursul de specialitate pentru ofiţerii de 

investigaţii operative privind aplicarea legii în combaterea traficului cu persoane şi migraţiei 

ilegale – 8 ore, precum şi în cadrul cursurilor de reciclare a şefilor de schimb a sectoarelor 

optimizate – 8 ore. 

Totodată, în cadrul Cursului regional în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, 

organizat de FRONTEX, în perioada 16-18.06.2015, în or. Minsk, Belarus, au fost pregătiţi 2 

formatori, care urmează să desfăşoare instruiri cu personalul DPF.  

Pe parcursul anului 2015 au fost: 

- intentate 13 cauze penale pe faptul TFU (165 CP) din acestea 2 au fost disjungate şi o 

cauză penală a fost transmisă conform competenţei IP Buiucani; 

- intentată o cauză penală pe faptul scoaterii ilegale a copiilor din ţară (art. 207 CP); 

- înregistrate 21 cauze de organizare a migraţiei (art. 362
1 

CP) din acestea 5 disjungate şi 

2 cauze penale au fost transmise conform competenţei la IP Centru; 

- identificate 16 victime ale TFU şi o victimă a infracţiunii de scoatere a copiilor din ţară; 

- pornită o cauză penală pe faptul îndemnului sau determinării la proxenetism (art. 220 

CP), care ulterior a fost  transmisă la CCTP, în cadrul acesteia a fost identificată o 

victimă.  

 

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: Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei), 

Procuratura Generală 

- Parteneri: Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului 

de Fiinţe Umane, Centrul Internaţional „La Strada”, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, 

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului de Copii 

- 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  

 

Au fost purtate negocieri cu OIM, Misiunea în R. Moldova, privind acordarea unui suport in 

vederea perfecţionării sistemului TIC al CCTP. 

În rezultatul evaluării necesităţilor de instruire, specialiştii CCTP au elaborat Concepte al 

programelor eventuale de instruire in domeniul: 

- Investigaţiilor financiare şi confiscări speciale, 

- Investigarea cazurilor de trafic de organe, 

- Utilizarea softurilor specializate pentru analiza informaţiilor, 

- Utilizarea metodologiilor Europol pentru analiza ameninţărilor in domeniul criminalităţii TFU 



- Schimbul de informaţii cu organele specializate a le poliţiei din ţările de destinaţie pentru TFU. 

Aceste Concepte au fost circulate partenerilor internaţionali în vederea facilitării organizării 

instruirilor. 

În februarie 2015, specialiştii CCTP au desfăşurat o sesiune de instruire pentru şefii secţiilor 

investigaţie din cadrul Inspectoratelor teritoriale de Poliţie privind specificul investigări cazurilor 

de trafic de persoane şi copii inclusiv în contextul noilor tendinţe.  

În vederea mobilizării Inspectoratelor teritoriale de poliţie în vederea prevenirii şi descoperirii 

infracţiunilor de TFU şi conexe, CCTP a elaborat formulate tip de incident pentru identificarea 

cazurilor de trafic de persoane în scop de exploatare prin cerşit precum şi a cazurilor de trafic de 

persoane in scop de exploatare sexuală. 

În perioada 09-11.11.2015 în cadrul DDPM al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 11 

angajaţi din cadrul subdiviziunilor IGP au participat la cursul de instruire „ Activitatea de 

prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane”. 

Procuratura Generală în comun cu SP al CNCTFU, cu suportul OIM în Moldova a organizat 

în perioada 05-06.11.2015 atelierul de lucru la care au participat procurorii din procuraturile 

teritoriale, responsabili de prevenirea şi combaterea TFU.  

 

Activitatea 4.2.4. Aplicarea abilităţilor de realizare a investigaţiilor  financiare pe cazurile de 

trafic (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Interne (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 procurorii au dispus în 7 cazuri punerea sub sechestru a averii în 

vederea confiscării speciale a bunurilor utilizate la comiterea infracţiunilor. 

Conform sentinţelor pronunţate instanţele de judecată nu au dispus, nici într-un caz 

confiscarea a careva bunuri, deoarece pe aceste dosare penale nu au fost identificate şi 

sechestrate careva bunuri care au fost utilizate la săvîrşirea infracţiunilor sau rezultate din 

infracţiuni pe dosarele de trafic de persoane.  

 

4.3. REABILITAREA LEGALĂ ŞI COMPENSAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE 

FIINŢE UMANE 

 

Activitatea 4.3.1 Coordonarea procesului de elaborare şi validare a conceptului programului de 

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

 

- Instituţia responsabilă: Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent)   

- Parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Ministerul Justiţiei, Ministerul 

Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Procuratura Generală, Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

- Termen de realizare: 2014 -2016  

- Indicatori: Concept elaborat şi validat 

           Proiectul Legii cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor a fost elaborat şi 

definitivat de către Ministerul Justiţiei. Proiectul urmează să fie avizat şi transmis Guvernului 

spre examinare 

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: Institutul Naţional de Justiţie, Cancelaria de Stat (Secretariatul 

permanent)   

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

NORLAM 

- Termen de realizare: 2014 -2016 

- Indicatori: Numărul de seminare organizate, numărul de persoane instruite 

 

Institutul Naţional al Justiţiei a organizat: 

- 1 Curs în III etape pentru intervievatori în domeniul audierii copilului victimă/martor al 

infracţiunilor (25-28 mai, 29 iunie- 2 iulie, 1-4 septembrie, în colaborare cu CNPAC şi 

UNICEF), la care au participat 5 procurori, 7 ofiţeri de urmărire penală, 7 psihologi; 

- 2 seminare „Aspecte privind calificarea şi investigarea juridică a infracţiunilor de TFU. 

Tehnici de audiere a victimelor/martorilor TFU” (8-9 octombrie, 22-23 octombrie, la care 

au participat 32 procurori şi 23 judecători, în colaborare cu USAID ROLISP); 

- 2 seminare „Audierea copiilor victime/martori ai infracţiunilor sexuale” (2-3 noiembrie, 

12-13 octombrie), la care au participat 17 judecători şi 12 procurori 

 

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 

 

Institutul Naţional al Justiţiei în a organizat: 

- 2 seminare „Programe de corecţie a comportamentului de adaptare socială pentru minori” 

(15 aprilie, 10 septembrie), la care au participat 29 consilieri de probaţiune; 

- 2 seminare „Justiţia juvenilă: aspecte legislative, modalităţi de sancţiune şi sistare” (16 

aprilie, 15 septembrie), la care au participat 28 consilieri de probaţiune; 

- 2 seminare „Colectarea şi prelucrarea datelor privind copiii care intră în contact cu 

sistemul justiţiei” (23 iunie, 6 noiembrie), la care au participat 48 persoane care 

prelucrează datele statistice în conformitate cu sistemul indicatorilor internaţionali de 

justiţie juvenilă; 

- 2 seminare „Standardele şi procedurile justiţiei pentru minori. Colectarea datelor privind 

copii aflaţi în conflict cu legea. Rolul medierii în cauzele minorului” (5 februarie, 18 

noiembrie), la care au participat 11 judecători, 22 procurori, 10 consilieri de probaţiune, 4 

avocaţi; 

- 6 seminare zonale „Acordarea asistenţei juridice garantate de stat în cauzele cu 

implicarea copiilor în conflict cu legea” (25 mai, 27 mai, 5 iunie în Bălţi, 12 iunie în 

Cahul, 22 iunie în Comrat, 29 iunie în Căuşeni), la care au fost instruiţi 112 avocaţi care 

asigură asistenţa juridică garantată de stat; 

- 1 seminar „Răspunsul justiţiei la traficul de copii şi la violenţa domestică, metode 

avansate de combatere prin abordare multidisciplinară” (24-25 noiembrie, în colaborare 

cu OIM în Moldova), la care au fost instruiţi 25 judecători, 3 persoane din alte categorii.  

 

 



Activitatea 4.4.5. Elaborarea ghidului de aplicare a instrucţiunii privind standardele de audiere a 

copiilor victime-martori ai infracţiunilor în cadrul procedurilor legale (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Procuratura Generală  

- Parteneri: Consiliul Superior al Magistraturii, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de 

Copii, NORLAM, Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei, Departamentul 

Poliţiei de Frontieră), Centrul Internaţional „La Strada” 

- Termen de realizare: 2015  

- Indicatori: Ghid elaborat 

 

La 3 august 2015 prin Ordinul Procurorului General nr. 25/25 a fost aprobat Ghidul 

Metodologic cu privire la instrumentarea cauzelor cu copii victime/martori ai infracţiunii. 

Ghidul respectiv constituie un instrument de aplicare a normelor Codului de procedură penală, în 

spiritul standardelor naţionale şi internaţionale existente în domeniul drepturilor copilului, în 

procesul audierii în condiţii speciale a copiilor victime/martori au infracţiunilor, pentru 

prevenirea revictimizării lor. Prevederile Ghidului vizează implicarea/ interacţiunea 

profesioniştilor, inclusiv ofiţerul de urmărire penală, procurorul, judecătorul, apărătorul, precum 

şi a altor participanţi, în procesul pregătirii şi desfăşurării audierii copilului
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.   

 

 

Activitatea 4.4.6. Procurarea automobilelor, tehnicii şi mijloacelor speciale de activitate, tehnicii 

de calcul, aparatajului pentru videoconferinţe (În curs de realizare)  

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei)  

- Parteneri: Organizaţiile non-guvernamentale 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Unităţi de transport şi mijloace speciale achiziţionate 
      

 În perioada de raport a fost lansată licitaţia de către OIM pentru procurarea serverului şi 

echipamentului de reţea pentru CCTP. 

Adiţional OIM a susţinut financiar amenajarea unei camere de audieri pentru martori 

vulnerabili în cadrul Procuraturii Comrat. Astfel, pe lângă instalarea sistemei de înregistrare 

video-audio, a fost efectuată atât reparaţie totală in cele 2 oficii una la parter (pentru inculpat) si 

alta la etajul unu (pentru victima) inclusiv schimbarea ferestrelor, uşilor, instalarea sistemului de 

încălzire, cât şi procurarea întregului set de mobilă necesar precum  dulapuri, mese, fotolii.  

 

 

Activitatea 4.4.7. Aplicarea măsurilor de protecţie a participanţilor la procesul penal (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei)  

- Parteneri: Organizaţiile non-guvernamentale 

- Termen de realizare: 2014-2016 

- Indicatori: Numărul de persoane incluse în programe de protecţie 

 

      În perioada de raport nu au fost incluse în programul de protecţie nici o victimă a TFU şi nici 

un participant la procesul penal pe asemenea cazuri. 

 

V. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 

 

5.1. INTENSIFICAREA COLABORĂRII INTERNAŢIONALE 
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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 

 

La 1 octombrie 2015, MMPSF cu suportul OIM în Moldova a organizat o masă rotundă cu 

genericul „Prezentarea experienţei Republicii Moldova pentru specialiştii din Ucraina pe procedura 

de repatriere a victimelor TFU (adulţi şi copii), copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate, 

beneficiari ai Sistemului Naţional de Referire”. 

Din partea R. Moldova, la discuţii au participat reprezentanţi ai MMPSF, ai MAI (CCTP, 

DPF), ai OIM, ai SP al CNCTFU, specialişti din partea serviciilor de plasament pentru beneficiarii 

SNR pe teritoriul Republicii Moldova, iar de cealaltă parte au fost prezenţi reprezentanţi ai 

Ministerului Politicilor Sociale şi Ministerului Afacerilor Interne, reprezentantul Organizaţiei 

Internaţionale pentru Migraţie în Kiev, reprezentantul Ambasadei Ucrainei în Moldova şi ONG 

Veritas, regiunea Odessa. 

Întrunirea bilaterală a fost organizată cu scopul de a iniţia negocierile privind Acordul de 

colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei pentru protecţia 

şi repatrierea victimelor TFU (adulţi şi copii), copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate, la 

fel ca şi coordonarea textului acordului menţionat. 

Semnarea acestui Acord ar permite dezvoltarea relaţiilor bilaterale, promovarea relaţiilor 

de bună vecinătate şi parteneriat, intensificarea cooperării bilaterale în domeniul protecţiei 

victimelor TFU (adulţi şi copii), copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate, în vederea 

acordării asistenţei în scopul repatrierii şi prevenirii agravării situaţiei lor dificile, luând în 

considerare actele internaţionale în vigoare şi interesul părţilor în elaborarea unui mecanism 

transnaţional de cooperare în domeniul protecţiei şi asistenţei beneficiarilor prezentului Acord. 

Totodată, semnarea Acordului ar facilita implementarea de facto a prevederilor Convenţiei 

Consiliului Europei privind Lupta Împotriva TFU şi recomandărilor GRETA oferite ţării în urma 

monitorizării. 

În perioada 21-22 decembrie 2015, o delegaţie a R. Moldova, cu suportul OIM în Moldova  

a efectuat o vizită de lucru la Ministerul Politicilor Sociale a Ucrainei. Părţile au prezentat 

experienţa naţională cu privire la protecţia socială a populaţie, în contextul prevenirii şi combaterii 

TFU, procedura de repatriere a victimelor TFU, traficului de copii, copii neînsoţiţi precum şi 

migranţii aflaţi în dificultate cetăţeni ai Republicii Moldova şi Ucrainei care se află pe teritoriu 

străin. 

Guvernul Republicii Moldova a transmis părţii Ucrainene prin intermediul căilor 

diplomatice, la finele anului 2013, proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi 

Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul protecţiei şi repatrierii victimelor 

TFU (adulţi şi copii), copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate (Acordul). Pe parcursul 

anilor 2010-2015, MMPSF, în parteneriat cu OIM în Moldova a susţinut mai multe întâlniri, atât la 

nivel naţional, cât şi cu omologii din Ucraina, în vederea promovării Acordului şi semnării acestuia. 

Discuţiile au fost iniţiate în cadrul mesei rotunde cu genericul „Prezentarea experienţei 

Republicii Moldova privind procedura de repatriere a victimelor TFU (adulţi şi copii), copiilor 

neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate, beneficiari ai Sistemului Naţional de Referire”, în 

vederea iniţierii discuţiilor asupra pregătirii procedurii de negocieri pe marginea acordului. Astfel, 

şedinţa desfăşurată în Ucraina a fost cel de-al doilea eveniment dedicat stabilirii mecanismului de 

repatriere a victimelor TFU, traficului de copii, copii neînsoţiţi precum şi migranţii aflaţi în 

dificultate. 



Din partea Republicii Moldova, la întrevedere au participat reprezentanţii MMPSF, ai 

MAEIE, ai CCTP şi ai OIM, iar din partea Ucrainei au participat reprezentanţii Ministerului 

Politicilor Sociale, ai Ministerului Justiţiei, ai Serviciul Migraţional de Stat, ai Administraţie 

Serviciului Frontieră de Stat, ai Serviciului de Securitate, ai Poliţiei Naţionale, ai Organizaţiei 

Internaţional pentru Migraţie, ai Organizaţiei internaţionale pentru protecţia femeilor „La Strada 

Ucraina”, ai Coaliţiei Naţionale a organizaţiilor împotriva traficului de fiinţe umane şi 

Coordonatorul proiectelor OSCE în Ucraina. 

Astfel, şedinţa desfăşurată în Ucraina a asigurat continuitatea dialogului bilateral în 

vederea agreării mecanismului de repatriere a victimelor TFU, traficului de copii, copii neînsoţiţi 

precum şi migranţii aflaţi în dificultate. 

În rezultatul şedinţei părţile au convenit asupra următoarelor: 

1. organizarea unor şedinţe suplimentare în scopul definitivării procedurilor ce urmează 

a fi reflectate în proiectul Acordului menţionat, reieşind din prevederile legislaţiei naţionale a 

Republicii Moldova şi Ucrainei pentru iniţierea negocierilor de validare a textului Acordului şi 

semnării acestuia; 

2. pînă la finele lunii februarie părţile se vor expune asupra noţiunii de „migrant aflat în 

dificultate” şi „persoana fizică cetăţean sau cetăţean străin aflat în situaţii grele de viaţă”, raportate 

la prevederile legislative în domeniul migraţiei legale/ilegale, trafic de fiinţe umane; 

3. reglementarea în textul Acordului a „consimţămîntului informat”, circumstanţele şi 

efectele refuzului privind repatrierea persoanei adulte şi/sau copil; 

4. stabilirea autorităţilor semnatare a Acordului şi limbii oficiale de expunere a textului 

Acordului semnat; 

5. examinarea suplimentară şi definitivarea anexelor Acordului. 

Şedinţa desfăşurată reprezintă o etapă importantă în procesul de pregătire a părţilor pentru 

asigurarea negocierilor şi semnării Acordului, realizării activităţilor prevăzute în Planul Naţional de 

prevenire şi combatere a TFU 2014-2016 şi alinierea politicilor în domeniu la standardele europene. 

 

 

Activitatea 5.1.2. Colaborarea   între Guvernul Federaţiei Ruse şi Guvernul Republicii Moldova 

pentru consultarea proiectului Acordului  cu privire la  angajarea organizată a cetăţenilor 

Republicii Moldova în scopul desfăşurării  unor activităţi de muncă  provizorii pe teritoriul 

Federaţiei Ruse (În curs de realizare) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei  

- Parteneri: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

- Termen de realizare:2015  

- Indicatori: Acord aprobat prin Hotărîre de Guvern Numărul negocierilor avute şi rezultatele 

acestora 

 

În anul 2012, au fost finalizate toate procedurile interne atît în Republica Moldova, cît şi 

în Federaţia Rusă pentru semnarea Acordului cu privire la angajarea organizată a cetăţenilor 

Republicii Moldova în scopul desfăşurării unor activităţi de muncă provizorii pe teritoriul 

Federaţiei Ruse. La moment, suntem în aşteptarea disponibilităţii părţii ruse de semnare a acestui 

proiect. 

Totodată, comunicăm că partea rusă a condiţionat semnarea acestuia, comunicînd 

disponibilitatea de semnare la pachet cu alte proiecte care sunt în fază de elaborare. 

 

Activitatea 5.1.3. Intervenţia pe lîngă autorităţile statelor de destinaţie a traficului de fiinţe 

umane, organizaţiile neguvernamentale din Republica Moldova şi organizaţiile internaţionale 

privind recomandarea organizaţiei neguvernamentale sau organizaţiei internaţionale care ar putea 

apăra interesele cetăţenilor Republicii Moldova, victime ale traficului de fiinţe umane 

(Realizată) 



 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate)  

- Parteneri:- 

- Termen de realizare: 2015-2016 

- Indicatori: Numărul organizaţiilor neguvernamentale sau organizaţiilor internaţionale 

identificate 

 

DGAC prin intermediul MDOC ale Republicii Moldova a identificat organizaţiile 

neguvernamentale sau internaţionale care ar putea apăra interesele cetăţenilor Republicii 

Moldova, victime ale TFU, în statele de acreditare ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare 

ale Republicii Moldova
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.  

 

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 (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate), Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Muncii,  Protecţiei Sociale şi Familiei 

- 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 DGAC al MAEIE pentru anul 2016 sunt prevăzute consultările 

bilaterale cu următoarele state: Ucraina, Italia, Rusia. Unul din subiectele care vor fi abordate în 

cadrul consultărilor menţionate este prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. 

Totodată, aducem la cunoştinţă că pe parcursul perioadei de raportare MDOC au acordat asistenţa 

la repatrierea victimelor TFU, migranţilor ilegali, copiilor neînsoţiţi, după cum urmează: 

- Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă au fost identificate 12 victime TFU (4 

femei şi 8 bărbaţi), şi 9 copii neînsoţiţi (5 fete, 4 băieţi), 

- Ambasada Republicii Moldova în Ucraina a acordat asistenţă la repatrierea a 4 minori (4 

băieţi), rămaşi fără însoţitori legali pe teritoriul Ucrainei, 

- Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia a fost contactată de către reprezentantul 

Misiunii OIM din Republica Estonia în legătură cu necesitatea acordării asistenţei unui 

cetăţean moldovean, calificat drept migrant ilegal, pentru revenirea în Republica Moldova, 

- Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia a oferit asistenţă unei cetăţene a 

Republicii Moldova într-un caz identificat prin intermediul Misiunii OIM din Emiratele 

Arabe Unite, calificat ulterior drept migraţie ilegală, 

- Consulatul Republicii Moldova la Odesa în comun cu colaboratorii Misiunii OIM au 

identificat şi au acordat ajutor pentru 5 victime ale traficului de fiinţe umane, 39 victime ale 

traficului ilegal de migranţi şi 121 copii neînsoţiţi, 

- Ambasada Republicii Moldova în România a acordat asistenţă pentru reîntoarcerea în 

Republica Moldova a 3 victime ale traficului ilegal de migranţi (1 bărbat, 2 femei) şi unui 

copil minor (băiat), 

- Cu concursul Consulatului General al Republicii Moldova la Iaşi au fost repatriate 3 minore, 

rămase fără ocrotire părintească, 

                                                           
13

 http://antitrafic.gov.md/public/files/Lista_ONG-OI_de_peste_hotare.pdf  

http://antitrafic.gov.md/public/files/Lista_ONG-OI_de_peste_hotare.pdf


- Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză a acordat suportul necesar în 

vederea repatrierii a 7 cetăţeni ai Republicii Moldova (1 bărbat, 6 femei), victime ale 

traficului ilegal de migranţi, 

- Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel a acordat asistenţa în vederea repatrierii unei 

victime (1 femeie) ale traficului ilegal de migranţi. 

Concomitent, cu intervenţia DGAC, la sfârşitul lunii ianuarie 2015, au fost eliberate, 2 cetăţene 

ale Republicii Moldova, victime TFU în Republica Benin. Astfel, DGAC a  întreprins mai multe 

măsuri în vederea eliberării celor două victime ale TFU şi asigurării repatrierii acestora în 

Republica Moldova.  

DGAC a adresat o Notă Ministerului Afacerilor Externe, Integrării Africane a Beninezilor 

în Străinătate al Republicii Benin, prin care a sesizat autorităţile benineze solicitând investigarea 

cazului şi asistenţa în vederea repatrierii cetăţenilor RM. Având în vedere faptul că între  RM şi 

Republica Benin nu au fost stabilite relaţii diplomatice şi nu există o misiune diplomatică 

acreditată pentru această ţară, nota MAEIE a fost transmisă în adresa autorităţilor din Cotonou cu 

concursul MAE al României, fiind contactată Ambasada României în Republica Benin, cu sediul 

în Abuja, Nigeria. Repatrierea cetăţenilor RM s-a datorat eforturilor întreprinse de către Consul 

Onorific al RM în Nigeria , dl Elias Saad, care la solicitarea DGAC a luat legătura cu autorităţile 

benineze, prin intermediul Consulului Libanului din Cotonou şi a procurat biletele la avion 

pentru cele două cetăţene RM.  

În luna iunie 2015 a fost eliberată o cetăţeancă RM, victima TFU în Regatul Cambodgiei. 

În adresa DGAC a parvenit un demers din partea Centrului pentru combaterea traficului de 

persoane referitor la acest caz, prin care s-a solicitat asistenţa DGAC în vederea investigării 

cazului, eliberării şi repatrierii victimei TFU. DGAC prin intermediul Misiunii Diplomatice a 

Republicii Moldova în Republica Populară Chineză a transmis o Notă Ministerului Afacerilor 

Externe şi Cooperării Internaţionale al Regatului Cambodgiei prin care a sesizat autorităţile 

cambodgiene solicitând investigarea cazului şi asistenţă în vederea repatrierii cetăţenei RM. 

Totodată, a fost contactat directorul secţiei antitrafic din cadrul Departamentului Consular al  

MAECI al Regatului Cambodgiei care a fost rugat să întreprindă în regim de urgenţă, acţiunile 

de rigoare ce se impun. Concomitent, DGAC a luat legătura cu Oficiul OIM din Chişinău în 

vederea obţinerii unui sprijin din partea acestei agenţii, care la rândul său a informat Oficiul OIM 

din Regatul Cambodgiei referitor la cazul menţionat. La finele lunii iunie conaţionala noastră a 

fost repatriată în Republica Moldova. La finele lunii decembrie 2015 a fost repatriată victima 

TFU, cetăţeanca Republicii Moldova din Statul Kuwait. În adresa Ambasadei Republicii 

Moldova în Republica Turcia a parvenit o informaţie referitoare la cetăţeanca RM, care este 

reţinută contrar voinţei sale într-un hotel din Kuwait, informaţia dată a fost transmisă în adresa 

Centrului pentru Combaterea traficului de persoane al Ministerului Afacerilor Interne, care la 

rîndul său a informat Interpolul. Cetăţeanca RM a fost repatriată pe data de 30 decembrie 2015, 

prin intermediul Oficiului Interpol din Lyon. 

DGAC a intervenit şi a acordat asistenţa necesară în cazul a 9 copii minori, cetăţeni ai 

Republicii Federale Germania, care se aflau pe teritoriul Republicii Moldova, fără însoţitori 

legali. 

De asemenea, CI „La Strada” a realizat un şir de activităţi care ar contribui la atingerea 

scopului de extindere cooperării cu alte ţări în domeniul anti-trafic
14
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 - La invitaţia Misiunii OIM în Turkmenistan expertul Centrului Internaţional „La Strada” a oferit suport în elaborarea primului 

proiect al Planului Naţional în domeniu anti-trafic (2016-2018) pe baza experienţei Republicii Moldova în acest domeniu. Un 

Grup de Lucru în cadrul căruia au participat reprezentanţii structurilor de stat, ONG-lor şi OIM, a fost special creat de Guvernul 

Republicii Turkmenistan pentru elaborarea primului plan anti-trafic. Proiectul Planului elaborat a fost finalizat în luna noiembrie 

2015, prezentat comunităţii anti-trafic şi a transferat pentru aprobarea oficială către Guvernul Turkmenistanului. 

- La invitaţia Misiunii OIM în Minsk (Belarus) expertul Centrului Internaţional “La Strada” a efectuat o cercetare analitică şi a 

elaborat Ghidul cu recomandări pentru dezvoltarea Mecanismului Naţional de Referire pentru persoanele traficate din Republica 

Belarus. Ghidul este bazat pe aspectele teoretice ale MNR şi pe experienţa Republicii Moldova în acest domeniu. Ghidul elaborat 

a fost validat de comunitatea anti-trafic, organizată în iunie 2015 în Minsk şi a fost distribuit printre actorilor principali anti-trafic 

din Republica Belarus; 



 

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) 

 

- Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei, 

Departamentul Poliţiei de Frontieră), Procuratura Generală, 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 

 

Pentru perioada  întregului an 2015,  pe marginea materialelor şi dosarelor aflate în gestiune, 

de către ofiţerii subdiviziunii specializate a IGP au operaţiuni şi cooperări internaţionale cu 

următorii parteneri: 

- - la 28-29.04 aprilie, şedinţa operativă privind desfăşurarea Operaţiunilor comune de control la 

frontieră, organizată de către Misiunea Uniunii Europene de asistenţă la frontieră în R. Moldova 

şi Ucraina (EUBAM), (or. Odesa, Ucraina), scopul evenimentului a fost planificarea a 13-a 

operaţiune comună de control la frontiera moldo-ucraineană “DANUBIUS” în 4 faze:  

1. faza I – 25 – 29 mai 2015 

2. faza II – 22 - 26 iunie 2015 

3. faza III – 14 - 18 septembrie 2015 

4. faza IV – 05 - 09 octombrie 2015 

- - la 18-21 mai, a avut loc Reuniunea preparatory privind cooperarea poliţenească transfrontalieră 

în cadrul Convenţiei cooperare poliţenească pentru Europa de Sud-Est (CCP ESE), eveniment 

organizat sub egida Preşedinţiei Ungariei în exerciţiu şi Secretariatul CCP ESE, în cadrul 

şedinţelor, Preşedinţia Ungaria a planificat operaţiunea pilot “BLUE AMBER SIROCCO” 

îndreptată asupra grupărilor criminale organizate, care activeaz în sud-estul Europei, în domeniul 

organizării migraţiei ilegale. Astfel la 23-24 iunie  pe teritoriul Rep. Moldova a  fost pusă în 

aplicare operaţiunea dată. 

- - la 24-29 mai 2015, sa desfăşurat Operaţiunea comună de control la frontier “DANUBIS”, 

eveniment organizat sub egida Misiunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Rep. Moldova şi 

Ucraina (EUBAM), (or. Odesa, Ucraina) scopul acestei operaţiuni este controlul frontierei în 

scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere  

Poliţia judiciară-federală a Belgiei  

În comun cu reprezentanţii poliţiei judiciare-federale Belgia, au fost efectuate măsuri 

speciale de investigaţii în vederea documentării unei reţele internaţionale de persoane 

specializate în proxenetism. Grupare din care fac parte cetăţeni din ţările Uniunii Europene, 

Federaţiei Ruse, Ucraina şi R.Moldova, care prin intermediul site-urilor, majoritatea înregistrate 

în or.Londra şi Marea Britanie, determinau la practica prostituţie un număr impunător de 

fete/model, cu ulterioara deplasare pentru îndeplinirea comenzilor de prestare a serviciilor 

sexuale în diferite ţări ale lumii. 

În urma măsurilor efectuate a fost reţinut la 27.03.2015 capul grupării care se află în arest 

preventiv pentru o perioadă de 30 zile. 

                                                                                                                                                                                           
- În iulie 2015 a fost publicat Ghidul cu recomandări pentru reabilitarea şi reintegrarea victimelor traficului de finite umane 

(„Guidelines on Rehabilitation and (Re)integration of Trafficked Persons” - Manual for the Western Balkan Region), elaborat de 

specialistul Centrului Internaţional “La Strada” în cadrul proiectului implementat de ONG „KEPAD” din Grecia în 2014. Ghidul 

reflectă experienţa a 4 ţări din regiunea Balkani (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia şi Grecia), precum şi bune practici 

ale Republicii Moldova.   

 



Federaţia Rusă/MAI al F. Ruse 

Grupare criminală specializată în traficul de fiinţe umane şi trafic de copii în scop de 

exploatare sexuală a cetăţenilor R.Moldova în or.Moscova şi regiunile Moscovei, Federaţia 

Rusă.  

Se efectuează investigaţii paralele cu organele de drept ale F.Ruse, se planifică crearea 

echipelor comune de investigaţii, participarea colaboratorilor CCTP la efectaurea investigaţiilor 

pe teritoriul F.Ruse şi reţinerea membrilor. 

Grupare criminală în proces de documentare 

Federaţia Rusă/MAI al F. Ruse 

 Conlucrarea cu MAI a Fed. Rusă în vederea repatrierei unei victime, care prin înşelăciune şi 

abuz de poziţie de vulnerabiltate a fost transportată în Federaţia Rusă or. Piatigorsc, unde a fost 

exploatată sexual commercial timp de o lună de zile pînă a reuşit să fugă. 

Interpol-poliţia din R.Benin/Ambasada R. Moldova din Nigeria 

În perioada de timp decembrie 2014 – ianuarie 2015, persoane nestabilite de către OUP, pe 

nume “Nakhle Kayyz” şi „Pierre”, aflînduse pe teritoriul R. Liban, împreună cu alte persoane 

necunoscute, au recrutat 2 cetăţene a  R. Moldova în vederea deplasării în or. Cotonou din R. 

Benin, fiind impuse la prestarea serviciilor sexuale. Prin intermediul Departamentului 

Afacerilor Consulare a MAI şi IE a fost sesizată Ambasada R. Moldova din Nigeria, ca rezultat 

timp de 72 ore, poliţia R. Moldova din Nigeria au eliberat din robie sexuală victimele din R. 

Moldova şi alte 6 victime, cetăţene a F. Ruse, Beloruse şi R. Domenicană, toate fiind repatriate 

în ţările de origine. 

Interpol-poliţia din R.Cambodgie/Ambasada R. Moldova din China şi OIM 

La 18.08.2014 persoane necunoscute de către organul de urmărire penală au traficat o 

persoană de gen feminin din r-nul Dubăsari în Rep. Combogia, unde a fost adăpostită, fiind 

impusă contrar voinţei sale, prin aplicarea violenţei fizice şi psihice, să presteze servicii sexuale, 

sub pretextul întoarcerii unei datorii nerezonabile. 

Prin intermediul CCPI au fost alertate organele poliţeneşti din R.Cambongia. Imediat prin 

intermediul Departamentului Afacerilor Consulare a MAI şi IE a fost sesizată Ambasada 

R.Moldova din China. Ca rezultat persoana dată a fost eliberată din robia sexuală şi repatriată 

în RM. 

Interpol – poliţia din R.Benin/ Ambasada R.Moldova din Nigeria – privind elucidarea unui 

caz de trafic de persoane cu scop de exploatare sexuală în republica Benin. 

Ca rezultat au fost eliberate din robie sexuală 2 cetăţene ale RM şi altele 6 din F.Rusă, Belorusia 

şi R.Domenicană, toate fiind repatriate în ţările de origine. 

Comisii Rogatorii 

Expediate 32 comisii rogatorii către 13 ţări: Federaţia Rusă - 17; Ucraina - 2; Thailanda - 1;  

Polonia- 2, Cipru- 1, Belgia-1, România-2, Cehia-1, Austria-1, Turcia-1, Grecia-1, Italia-1, 

Estonia-1. 

Grupări criminale:  

     În perioada de raport au fost anihilate 13  grupări criminale cu caracter internaţional. 

    

Activitatea 5.2.2. Promovarea practicii de creare a echipelor comune de investigaţii (Realizată) 

 

- Instituţia responsabilă: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne (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 

 



             Pe parcursul anului 2015 în adresa Procuraturii Generale au parvenit pentru executare 7 

cereri de comisii rogatorii  pe cauze penale ce se referă la infracţiunile  prevăzute de art.165 

Cod penal şi art.206 Cod penal, dintre care 3 cereri au parvenit din partea organelor de drept ale 

Turciei, 2 – Spaniei, cîte 1- Ucraina şi Belgia. Din numărul total de cereri de comisii rogatorii 2 

cereri au fost executate, 2 cereri au fost remise după competenţă Ministerului Justiţiei, iar 2 nu 

au fost executate (1 dintre care nefiind executată, deoarece faptele au fost săvîrşite pe teritoriul 

din stânga Nistrului care rămâne necontrolat de către organele de drept ale Republicii Moldova). 

             În vederea eficientizării activităţii în acest domeniu, procurorii au fost orientaţi în 

vederea creării Echipelor Comune de Investigaţii, fiind concomitent instruiţi în acest domeniu. 

Deşi în decursul anului 2015 au fost înaintate mai multe solicitări de formare a ECI-urilor ţările 

solicitate fie că nu au răspuns la solicitări, fie că au refuzat la acţiuni comune.    

 

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) 

 

Pe parcursul anului 2015 Ministerul Justiţiei a recepţionat şi, respectiv, a executat 2 cereri 

de asistenta juridica internaţională. Cererile au parvenit de la autorităţile R. Turcia si obiectul 

acestora a constat in audierea persoanelor. 

 

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 

(Realizată)  

- 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 

 

De către Procuratura Generală au fost înaintate autorităţilor competente ale altor state 17 

cereri de comisii rogatorii pe cauze penale ce se referă la infracţiunile  prevăzute de art.165 Cod 

penal şi art.206 Cod penal, dintre care: 9 cereri au fost expediate autorităţilor competente ale 

Rusiei, 2- Greciei, cîte 1- Italiei, Elveţiei, României,Germaniei, Estoniei.  

De menţionat, că din numărul total de cereri - 6 au fost executate, iar în 11 cazuri 

răspunsuri nu au parvenit. 

 

  

 

 


