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ABREVIERI 

 

ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

APC – Autoritate Publică Centrală 

APL - Autoritate Publică Locală  

BMA – Biroul Migraţie şi Azil. 

BRD – Biroul pentru Relaţii cu Diaspora 

CAP – Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe 

umane 

CCA – Consiliului Coordonator al Audiovizualului 

CCCI – Centrul pentru Combaterea Crimelor Informaţionale 

CCP ESE – Convenţia privind Cooperarea Poliţienească în Europa de Sud-Est 

CCTP – Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane 

CCSM – Centre Comunitare de Sănătate Mintală 

CE – Comisia Europeană 

CEAAA – Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri 

CEDAW – Comitetul pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor 

CIDDC – Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului  

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

Strada” în Moldova  

CIMM – Centrul  de Informare a Muncitorilor Migranţi 

CL – Camera de  Licenţiere 

CoE – Consiliul Europei 

CNA – Centrul Naţional Anticorupţie 

CNAM – Compania Naţională de Asigurări în Medicină 

CNAJGS – Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat 

CN CTFU – Comitetul Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane 

CNPAC – Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii 

CSPT – Centru de Sănătate Prietenoasă Tinerilor 

DGAC – Direcţia Generală Afaceri Consulare 

DGSP – Direcţia Generală Securitate Publică 

DPF – Departamentul Poliţiei de Frontieră 

DUP – Departamentul Urmărire Penală 

EAU – Emiratele Arabe Unite 

EMT – Echipe Multidisciplinare Teritoriale 

EUBAM – Misiunea de Asistenţă la frontieră în Moldova şi Ucraina 

HG – Hotărâre de Guvern 

GRETA – Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane 

ICMPD – Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicii Migraţionale  

IGP – Inspectoratul General de Poliţie 

IMSP – Instituţia Medico-Sanitară Publică 

INJ – Institutul Naţional de Justiţie 

IP – Inspectoratul de Poliţie 

IRP – Institutul de Reforme Penale 

ISM – Inspectoratul de Stat al Muncii 

ÎS „CRIS” Registru” – Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţiei de Stat” “Registru” 

MAEIE – Ministerul Afacerilor  Externe şi Integrării Europene  

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

MEc – Ministerul Economiei 

MEd – Ministerul Educaţiei 

MDOC – Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare 

MC – Ministerul Culturii 

MF – Ministerul Finanţelor 

MJ – Ministerul Justiţiei  

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
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MS – Ministerul Sănătăţii 

MTIC – Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

ODIMM – Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

OI – Organizaţie Internaţională 

OIM – Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova 

OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

ONG - Organizaţie neguvernamentală 

OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

OUP – Organ de Urmărire Penală 

Plan Naţional – Planul Naţional de prevenire şi combatere a TFU pe anii 2014-2016  

PG – Procuratura Generală 

RM – Republica Moldova  

SIS – Serviciului de Informaţii şi Securitate 

SP – Secretariatul Permanent al CN CTFU 

SNMIFS – Strategia Naţională de Management Integrat a Frontierei de Stat 

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

ale traficului de fiinţe umane 

SV – Serviciul Vamal 

Tdh – Fundaţia Elveţiană „Terre des Hommes” în Moldova 

TC – Trafic de Copii 

TFU – Trafic de fiinţe umane 

TIC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii 

VF – Violenţă în Familie 

VVF – Victima violenţei în familie 

UE – Uniunea Europeană 

UNICEF - United Nations International Children's Fund 

UNHCR - Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi  

UNODC – Agenţia ONU pentru Crimă Organizată şi Droguri 

UN WOMEN – Agenţia ONU pentru egalitatea de gen şi abilitarea femeilor 

USAID – Agenţia ONU pentru Dezvoltarea Internaţională  
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CONTEXT GENERAL 

 

Activitatea tehnică operativă a Secretariatului permanent 

 

În conformitate cu Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 

2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 484, din 26 iunie 2014 în perioada de raportare 

au fost: 

- Elaborate şi expediate avize pentru modificarea şi completarea legislaţiei – 5; 

   Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional de gestiune electronică 

a documentelor şi înregistrărilor; Proiectul Instrucţiunii privind desfăşurarea audierii în condiţii 

speciale a copilului victimă, martor al infracţiunii; Proiectul Legii cu privire la reabilitarea 

victimelor infracţiunilor; Regulamentul cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului 

de asistenţă şi protecţie a victimelor TFU şi standardelor minime de calitate. 

- Elaborate Rapoarte către evaluatorii internaţionali – 4  (GRETA, GTiP, OSCE, UNODC); 

- Elaborate Rapoarte naţionale - 1; 

- Elaborate propuneri de modificare a cadrului legislativ şi normativ – 2 proiecte; 

- Organizate Şedinţe a CN CTFU – 2 (9 aprilie 2015, 9 noiembrie 2015); 

- Organizate Şedinţe a Grupului coordonator al Secretariatului permanent – 8; 

- Vizite de evaluare externă – 2; 

- Găzduite delegaţii externe/ omologi externi – 3; 

- Participarea la conferinţe/ Schimb de bune practici - 12; 

- Răspuns la petiţii, solicitări prin intermediului site-ului www.antitrafic.gov.md - 2; 

- Şedinţe, ateliere, mese rotunde cu membrii Comisiilor teritoriale - 12; 

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

137 demersuri;  

- Recepţionate şi examinate circa 392 demersuri parvenite de la APC, APL, OI, ONG. 

 

Răspunsul Secretariatului permanent  

în realizarea obiectivelor stabilite pentru anul 2015 

 

În anul 2015, SP şi-a stabilit 5 obiective întru realizarea atribuţiilor CN CTFU în domeniul de 

prevenire şi combatere a TFU. 

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

prevenirii şi combaterii TFU; 

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

Obiectivul nr. 3: Consolidarea mecanismului instituţional în domeniul anti-trafic (în vederea 

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

combaterea TFU); 

Obiectivul 4.: Identificarea mecanismului de raportare către Parlament în domeniul prevenirii şi 

combaterii traficului de fiinţe umane şi solicitarea suportului politic în promovarea politicii 

naţionale în acest domeniu; 

Obiectivul 5: Cooperarea cu instituţiile naţionale şi internaţionale în atragerea fondurilor pentru 

realizarea proiectelor în domeniul prevenirii şi combaterii TFU. 

  

La fel, SP  a coordonat implementarea unui set de activităţi, stabilite conform: 

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

2016 (aprobat prin HG nr. 484 din 26.06.2014); 

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

07.10.2014); 

- Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011- 2016 (secţiunea 6) (aprobat prin HP nr.6 din 16.02.2012). 

Constatare: 

http://www.antitrafic.gov.md/
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Planul anual de acţiuni al Secretariatului permanent al CN CTFU pentru anul 2015 a conţinut 13 

activităţi, dintre care: 12 activităţi au fost realizate, iar 1 activitate este în curs de realizare. 

Aceste activităţi au fost realizate prin 38 subactivităţi.  

 

Obiectivul 1 

Monitorizarea implementării legislaţiei şi a politicilor publice în domeniul prevenirii şi 

combaterii TFU 

 

Acţiunea 1.1. Monitorizarea implementării Planului naţional de prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane 

 

Subacţiunea 1.1.1. Elaborarea Informaţiei semestriale şi  raportului anual cu privire la realizarea 

Planului Naţional de prevenire şi combatere a TFU (realizată) 

Raportul de prevenire şi combatere a TFU pentru anul 2014 a fost elaborat în baza informaţiei 

colectate de la APC şi parteneri de implementare, conform Planului naţional 2014-2016. Raportul 

conţine 3 anexe şi este plasat pe site-ul www.antitrafic.gov.md  

Raportul a fost aprobat în cadrul şedinţei Comitetului naţional pentru combaterea TFU din data 

09.04.2015 

 

Subacţiunea 1.1.2. Îmbunătăţirea conceptului de monitorizare a politicii naţionale în domeniul anti – 

trafic (realizată) 

Conceptul de monitorizare a politicii naţionale în domeniul antitrafic a fost îmbunătăţit, pilotat şi 

aplicat în procesul de elaborare a Raportului naţional pentru anul 2014. 

 

Acţiunea 1.2. Perfecţionarea programului computerizat de colectare a datelor statistice din 

domeniul anti-trafic 

 

Subacţiunea 1. 2. 1. Organizarea şedinţelor de identificare şi aprobarea indicatorilor incluşi in 

formularele de colectare a datelor statistice (realizată) 

Pe parcursul I-ului semestru a avut loc 2 şedinţe de coordonare cu reprezentanţii MAEIE (direcţia 

generală consulară). Urmare a şedinţei a fost elaborat un formular de colectare a datelor în cadrul 

căruia sunt încorporaţi indicatori dezagregaţi după criteriul de sex, destinat consulatelor şi 

ambasadelor RM peste hotare. 

 

Subacţiunea 1. 2. 2. Elaborarea termenilor de referinţă şi angajarea expertului pentru a definitiva 

formularele electronice (realizată) 

Pe parcursul I-ului semestru, au fost revizuiţi termeni de referinţă şi extins contractul de consultanţă 

a expertului  în tehnologii informaţionale, în vederea îmbunătăţirii soft-ului de colectare şi 

armonizare a datelor din cadrul SP. Una din prevederile soft-ului se referă la asigurarea conexiunii 

electronice de raportare între instituţiile partenere precum MMPSF, MAI (CCTP), MAEIE şi PG. 

 

Subacţiunea 1. 2. 3. Pilotarea formularelor electronice (realizată) 

Prin demersul nr. 2404-133 din 21.12.2015 au fost solicitate completarea formularelor de către 

MMPSF, MAEIE, MAI (CCTP), MJ (DIP) şi PG pentru perioada de 12 luni a anului 2015. Urmare 

a şedinţei din 04.12.15 vor fi colectate comentariile furnizorilor de date pentru  îmbunătăţirea 

formularelor. 

 

Acţiunea 1.3. 

Raportarea către organismele internaţionale în vederea evaluării eforturilor RM în 

prevenirea şi combaterea TFU 

 

Subacţiunea 1.3.1. Solicitarea informaţiilor necesare de la instituţiile competente (realizată) 

Pe parcursul I-ului semestru al anului 2015 au fost recepţionate şi înregistrate în cadrul SP, 221 

documente cu diferite grade de importanţă. Iar în semestrul II  au fost recepţionate şi înregistrate în 

cadrul SP, 186 documente cu diferite grade de importanţă. 

http://www.antitrafic.gov.md/
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Subacţiunea 1.3.2. Elaborarea proiectelor rapoartelor pentru GTiP, GRETA, OSCE, UNDOC etc 

(realizată) 

În prima jumătate al anului 2015, SP a coordonat elaborarea Chestionarului privind implementarea 

Convenţie CoE împotriva TFU, runda a II-a de evaluare. Chestionarul a fost ulterior consultat şi 

expediat spre MAEIE pentru a fi prezentat către Secretariatul Convenţiei CoE, conform 

procedurilor diplomatice, prin demersul nr. 2404-11 din 06.02.2015.  

De asemenea, SP a coordonat procesul de elaborare şi prezentare a informaţiei către Ambasada 

SUA în RM cu privire la Raportul privind traficul de persoane al Departamentului de Stat. 

Procedura de raportare către Ambasada SUA în RM a avut loc prin intermediul poştei electronice. 

În a doua jumătate al anului 2015, SP a coordonat elaborarea Chestionarului cu privire la 

implementarea Planului de Acţiuni al OSCE privind combaterea TFU, şi a fost expediat în adresa 

MAEIE, prin sc. nr. 2404-85 din 15.09.2015. 

 Prin sc. nr. 2404-66 din 31.07.2015 a fost expediat în adresa MAEIE Chestionarul tematic 

completat pentru elaborarea Raportului global privind traficul de persoane 2015,  de către UNODC. 

Menţionăm, că procesele de completare a chestionarelor au fost participative, în care au fost 

implicate instituţiile APC şi coordonate, definitivate de către SP. 

A fost elaborată Nota informativă cu privire la realizarea Planului naţional în domeniu pentru 

Semestrul I al anului 2015.  

 

Subacţiunea 1.3.3. Consultarea şi definitivarea rapoartelor (realizată) 

Această activitate este parte a procesului de elaborare a proiectelor. Raportul Naţional Antitrafic 

2014 a fost definitivat şi aprobat în cadrul şedinţei Comitetului Naţional pentru combaterea TFU din 

09.04.2015, ulterior plasat pe pagina web: www.antitrafic.gov.md 

 

Subacţiunea 1.3.4. Traducerea rapoartelor în limba engleză (realizată) 

Raportul Naţional antitrafic 2014 a fost tradus în limba engleză, cu suportul Misiunii OSCE în 

Moldova. De asemenea, Chestionarul GRETA a fost tradus şi prezentat în limba engleză către 

Secretariatul Convenţiei CoE de luptă împotriva TFU, graţie suportului Misiunii OSCE în Moldova. 

Raportul GTiP ed. 2015 a fost tradus în limba română de SP. 

 

Acţiunea 1.4. Ajustarea legislaţiei în domeniul anti-trafic 

 

Subacţiunea 1.4.1. Consultarea proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (realizată). 

 În vederea consultărilor finale a proiectului  hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, SP a organizat la data de 08.06.2015, o 

şedinţă cu autorităţile de resort, în cadrul căruia au fost discutate ultimele detalii ce necesitau a fi 

definitivate. 

 

Subacţiunea 1.4.2. Coordonarea procesului de definitivare şi promovare a proiectului nominalizat 

(realizată) 
Proiectul  Hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative a fost  expediat în adresa Ministerului Justiţiei spre examinare şi 

promovare în Guvern, prin demersul nr. 2404 -55 din 22.06.2015. 

 

Subacţiunea 1.4.3. Elaborarea şi consultarea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea şi completarea unor hotărâri de Guvern (realizată) 

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 CT 

pentru combaterea TFU, prin scrisoarea nr. 2404-73 din 07.08.2015, 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 HG. Proiectul urmează să fie consultat 

cu comunitatea antitrafic. 

 

http://www.antitrafic.gov.md/
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Acţiunea 1.5 Consolidarea parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale din domeniul 

anti-trafic 

 

Subacţiunea 1.5.1. Coordonarea procesului de elaborare a conceptului proiectului, în temeiul 

iniţiativei Secretariatului executiv al Consiliului Europei privind lupta împotriva TFU şi a Centrului 

pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţionale (ICMPD) pe marginea demarării proiectelor comune în 

domeniul combaterii TFU (realizată) 

Pe parcursul I-ului semestru al anului 2015, au fost elaborate şi înaintate spre aprobare 2 propuneri 

de proiect, către Consiliul Europei şi ICMPD Viena. Drept urmare,  propunerea de proiect către 

Consiliul Europei a fost coordonată cu MAEIE şi expediată ulterior spre examinare către Consiliul 

Europei la data de 24.03.2015.  

Propunerea de proiect către ICMDP Viena a fost acceptată şi se află în proces de derulare. SP 

coordonează procesul de implementare a proiectului. 

 

Subacţiunea 1.5.2. Elaborarea şi publicarea unui studiu privind evaluarea calităţii serviciilor prestate 

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

(realizată) 

A fost realizată cercetarea privind “Asigurarea accesului victimelor violentei sexuale la protecţia 

legala si sociala adecvata”. Cercetarea se află în proces de machetare, care va fi publicat în limbile 

română şi engleză până la finele lunii Ianuarie 2016.  

Suplimentar, a fost realizat studiul „Rolul şi capacitatea Comisiilor teritoriale  în realizarea 

politicilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi implicarea 

organizaţiilor neguvernamentale în acest proces”, elaborat de expertul independent Laurenţia 

Filipschi, la iniţiativa SP al CN CTFU, în cadrul Programului antitrafic şi gen, finanţat de către 

Misiunea OSCE în Republica Moldova. 

Scopul acestui studiu este de a determina contribuţia şi rolul CT şi implicarea  societăţii civile în 

realizarea şi implementarea politicilor din domeniul prevenirii şi combaterii TFU, prin: 

-  identificarea contribuţiei şi rolului CT în prevenirea şi combaterea TFU, precum şi 

colaborarea cu alţi actori, în perioada ianuarie 2012- mai 2015; 

- analiza rezultatelor obţinute de către CT, provocările şi problemele întâlnite, precum şi 

generarea recomandărilor pentru depăşirea problemelor identificate pentru următoarea perioadă; 

- identificarea contribuţiei şi rolului ONG în prevenirea şi combaterea TFU, precum şi 

colaborarea cu alţi actori, în perioada ianuarie 2012 - mai 2015, inclusiv cartografierea acestora în 

funcţie de regiune. 

Studiul  va oferi şi o imagine de ansamblu cu privire la  potenţialul CT, noi investite după alegerile 

locale din 2015 în prevenirea şi combaterea TFU, precum şi lacunele/ riscurile/ problemele pe care 

le întâmpină în realizarea activităţilor ce ţin de acest aspect. Recomandările studiului  în cauză  vor 

servi şi ca puncte de reper la îmbunătăţirea calităţii politicilor publice, creşterea eficienţei şi 

eficacităţii în luarea deciziilor cu privire la viitorul CT, asigurarea unui sistem eficient de 

monitorizare şi control al implementării politicilor de către CT. Rezultatele studiului au fost 

prezentate şi dezbătute cu responsabilii EMT şi secretarii CT în cadrul şedinţei din 9 octombrie 

2015. Raportul asupra studiului va fi plasat pe site-ul antitrafic.gov.md. 

 

Obiectivul 2 

 Sensibilizarea şi informarea populaţiei despre fenomenul TFU 

 

Acţiunea 2.1. Facilitarea organizării activităţilor de sensibilizare şi informare a populaţiei 

despre fenomenul TFU 

 

Subacţiunea 2.1.1. Colaborarea cu instituţiile publice şi ONG-urile competente  pentru organizarea 

activităţilor de informare şi sensibilizare a populaţiei (realizată) 

SP asigură informarea publicului larg prin intermediul site-ului oficial www.antitrafic.gov.md  

Au fost realizate  5 mese rotunde, lecţii publice.  

http://www.antitrafic.gov.md/
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În contextul Conferinţei Regionale, "Zece ani a Convenţiei Consiliului Europei privind Lupta 

Împotriva Traficului de Fiinţe Umane: Rezultate şi perspective din Europa de Est (Belarus, 

Moldova şi Ucraina)" desfăşurată la 29-30.09.2015, SP a acordat interviuri la  TVM1, TV7, Canal 

3, Realitatea TV, Radio Moldova, Radio Moldova Tineret, Infotag, Ziarul Adevărul, Realitatea TV, 

Totodată, în cadrul Conferinţei de presă pentru lansarea Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă 

împotriva traficului de fiinţe umane” desfăşurată în 15.10.2015, SP a fost acordat interviuri  

posturilor de radio Moldova, TVC 21, Moldpres. 

 

Subacţiunea 2.1.2. Coordonarea elaborării Planului de acţiuni pentru desfăşurarea Campaniei 

naţionale de informare şi sensibilizare a populaţiei „Săptămâna Antitrafic” cu privire la fenomenul 

traficului de fiinţe (realizată) 

CN CTFU prin intermediul instituţiilor publice pe care-l reprezintă, în comun cu SP, ONG-le din 

Republica Moldova, au organizat în perioada 15-21 octombrie 2015 – a 4-a ediţie a Campaniei 

Naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, printr-o serie de activităţi, menite 

să informeze şi să sensibilizeze societatea despre riscurile şi consecinţele fenomenului TFU, despre 

realizările dar şi provocările din domeniul antitrafic. În acest an, cu suportul partenerilor au fost editate 

în jur de 30 000 de materiale informative şi au fost distribuite către Comisiile teritoriale, prin 

intermediul secretarilor Comisiilor teritoriale, reuniţi în cadrul unei şedinţe operative la data de 9 

octombrie 2015
1
. SP a elaborat şi plasat de site-ul său oficial la compartimentul Transparenţa „Matricea 

activităţilor pentru desfăşurarea campaniei naţionale  Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe 

umane, 15-21.10.2015”. 

 Anual, în cadrul Campaniei naţionale „Săptămîna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, 

Ministerul Educaţiei  recomandă informarea tuturor factorilor de decizie din cadrul instituţiilor de 

învăţămînt de toate nivelurile asupra necesităţii de organizare a activităţilor tematice curriculare şi 

extracurriculare, în vederea promovării active a politicilor de prevenire şi combatere a traficului de 

fiinţe umane prin utilizarea metodelor adecvate, orientate spre elucidarea imaginii distructive a 

fenomenului în cauză, inclusiv, prin consolidarea colaborării dintre toţi actorii antitrafic.  

La nivel central, evenimentul care a dat start Campaniei naţionale antitrafic a fost marcarea a cei Zece 

ani a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva TFU,în cadrul conferinţei regionale axate 

pe rezultatele implementării acesteia şi perspective din Europa de Est (Belarus, Moldova şi Ucraina), 

organizată la Chişinău, în perioada 29-30 Septembrie 2015. 

 În 15 octombrie, a fost lansată Campania naţională "Săptămâna de luptă împotriva traficului de 

fiinţe umane" (în continuare TFU). 
2
 

 În 16 octombrie, a avut loc Clubul de presă privind rezultatele Raportului de analiză strategică 

„Monitorizarea situaţiei privind traficul de fiinţe umane – analiza stării şi dinamicii infracţionale pentru 

anul 2014”
3
 

 17 octombrie 2015, a fost organizată expoziţia de artă cu genericul "Vînd artă, nu oameni" în 

contextul marcării Zilei Europene Antitrafic, în cadrul Bibliotecii municipale „B.P. Hasdeu, iar în 

paralel au avut loc asemenea expoziţii şi la Bălţi şi Cahul.
4
 

 19 octombrie 2015, a fost organizată prelegerea publică „Noile tendinţe ale fenomenului 

traficului de fiinţe umane în Republica Moldova" desfăşurată la Institutului de Relaţii Internaţionale din 

Moldova în contextul Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane". 
5
 

 20 octombrie 2015, a fost organizată dezbaterea publică realizată la Biblioteca municipală B.P. 

Haşdeu cu participarea tinerilor voluntari din cadrul Asociaţiei “Junior Achievement”
6
 

                                                 
1
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=581&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Sedinta-operativa-a-Secretariatului-permanent-al-

Comitetului-national-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-cu-secretarii-Comisiilor-Teritoriale-pentru-combaterea-TFU 
2http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=585&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-
impotriva-traficului-de-fiinte-umane-cu-genericul-10-ani-a-Conventiei-Consiliului-Europei-privind-Lupta-Impotriva-Traficului-de-Fiinte-Umane 
3http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=586&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/16-octombrie-2015-discutii-privind-raportul-de-analiza-
strategica-Monitorizarea-situatiei-privind-traficul-de-fiinte-umane-analiza-starii-si-dinamicii-infractionale-pentru-anul-2014 
4
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=587&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/17-octombrie-2015-Expozitia-de-arta-cu-genericul-Vind-

arta-nu-oameni-in-contextul-marcarii-Zilei-Europene-Antitrafic 
5http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=588&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/19-octombrie-2015-prelegere-publica-Noile-tendinte-ale-
fenomenului-traficului-de-fiinte-umane-in-Republica-Moldova-desfasurata-la-Institutului-de-Relatii-Internationale-din-Moldova-in-contextul-

Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane 
6http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=595&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/20-octombrie-2015-dezbatere-publica-realizata-la-
Biblioteca-municipala-BP-Hasdeu-cu-participarea-tinerilor-voluntari 

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=581&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Sedinta-operativa-a-Secretariatului-permanent-al-Comitetului-national-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-cu-secretarii-Comisiilor-Teritoriale-pentru-combaterea-TFU
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=581&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Sedinta-operativa-a-Secretariatului-permanent-al-Comitetului-national-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-cu-secretarii-Comisiilor-Teritoriale-pentru-combaterea-TFU
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=585&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-cu-genericul-10-ani-a-Conventiei-Consiliului-Europei-privind-Lupta-Impotriva-Traficului-de-Fiinte-Umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=585&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-cu-genericul-10-ani-a-Conventiei-Consiliului-Europei-privind-Lupta-Impotriva-Traficului-de-Fiinte-Umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=586&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/16-octombrie-2015-discutii-privind-raportul-de-analiza-strategica-Monitorizarea-situatiei-privind-traficul-de-fiinte-umane-analiza-starii-si-dinamicii-infractionale-pentru-anul-2014
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=586&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/16-octombrie-2015-discutii-privind-raportul-de-analiza-strategica-Monitorizarea-situatiei-privind-traficul-de-fiinte-umane-analiza-starii-si-dinamicii-infractionale-pentru-anul-2014
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=587&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/17-octombrie-2015-Expozitia-de-arta-cu-genericul-Vind-arta-nu-oameni-in-contextul-marcarii-Zilei-Europene-Antitrafic
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=587&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/17-octombrie-2015-Expozitia-de-arta-cu-genericul-Vind-arta-nu-oameni-in-contextul-marcarii-Zilei-Europene-Antitrafic
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=588&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/19-octombrie-2015-prelegere-publica-Noile-tendinte-ale-fenomenului-traficului-de-fiinte-umane-in-Republica-Moldova-desfasurata-la-Institutului-de-Relatii-Internationale-din-Moldova-in-contextul-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=588&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/19-octombrie-2015-prelegere-publica-Noile-tendinte-ale-fenomenului-traficului-de-fiinte-umane-in-Republica-Moldova-desfasurata-la-Institutului-de-Relatii-Internationale-din-Moldova-in-contextul-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=588&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/19-octombrie-2015-prelegere-publica-Noile-tendinte-ale-fenomenului-traficului-de-fiinte-umane-in-Republica-Moldova-desfasurata-la-Institutului-de-Relatii-Internationale-din-Moldova-in-contextul-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=595&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/20-octombrie-2015-dezbatere-publica-realizata-la-Biblioteca-municipala-BP-Hasdeu-cu-participarea-tinerilor-voluntari
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=595&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/20-octombrie-2015-dezbatere-publica-realizata-la-Biblioteca-municipala-BP-Hasdeu-cu-participarea-tinerilor-voluntari
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 20 octombrie, prin scrisoarea nr. 08/1685, MMPSF a expediat în adresa Direcţiilor de Asistenţă 

Socială şi Protecţie a Familiei raionale, Instituţiilor sociale rezidenţiale cu profil psiho-neurologic şi 

somatic şi Centrelor de zi pentru persoane adulte un stick de memorie, cu înregistrarea spectacolului 

„Oameni ai nimănui”, regizat de Dumitru Crudu, cu scopul ecranizării acestuia instituţiile sus-

menţionate în perioada desfăşurării Campaniei naţionale. Acoperirea cheltuielilor a fost susţinută de 

către Misiunea OIM în Moldova. 

La nivel local, remarcăm că în general activităţile au fost axate pe sensibilizarea elevilor în cadrul 

instituţiilor de învăţământ. De asemenea, s-a pus accent pe sensibilizarea elevilor din cadrul Şcolilor 

profesionale polivalente, şi în special a fetelor. Totodată, CT au utilizat ca instrument de mediatizare a 

Campaniei naţionale antitrafic panourile în incinta instituţiilor publice, dezbaterile în comunitate, la 

nivel de primării. De asemenea, graţie materialelor distribuite prin intermediul partenerilor antitrafic, 

primarii şi asistenţii sociali comunitari, inspectorii de poliţie s-au mobilizat pentru a organiza dezbateri 

publice. Din datele expuse mai jos observăm că cel puţin 4000 de persoane (adulţi şi minori) de la 

nivel local au beneficiat de informaţie utilă în domeniul antitrafic. Totodată, este greu de estimat un 

număr absolut de beneficiari ai acestei campanii, dar din informaţiile CT, remarcăm că o platformă des 

utilizată au fost orele de Educaţie civică şi Dirigenţie, în cadrul cărora au fost discutate subiecte privind 

prevenirea şi combaterea TFU. 

În cadrul campaniei, autorităţile publice centrale şi locale în parteneriat cu ONG-urile şi Organizaţiile 

internaţionale au organizat în jur de 398 de activităţi menite să informeze şi prevină fenomenul TFU în 

rândul populaţiei. Totodată, autorităţile au devenit mai responsabile la tendinţele fenomenului, astfel că 

inspectorii de muncă din raioane au adus la cunoştinţa agenţilor economici despre desfăşurarea 

campaniei şi au distribuit pliante cu informaţie, au avut întâlniri tematice în domeniul Antitrafic. 

Angajaţilor li s-a vorbit despre cum trebuie să procedeze tinerii, dacă au fost deposedaţi de documente, 

privaţi de libertate, au fost impuşi să muncească împotriva voinţei, dacă nu au fost remuneraţi pentru 

muncile îndeplinite. Urmare a realizării Campaniei naţionale a fost elaborat Nota informativă cu privire 

la realizarea Campaniei naţionale “Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” 15-21 

octombrie 2015 care poate fi accesată pe site-ul www.antitrafic.gov.md, la rubrica Rapoarte.
7
 

Adiţional activităţilor naţionale de informare şi sensibilizare a populaţiei în data de 30.07.2015 cu 

ocazia marcării Zilei mondiale împotriva traficului de persoane, SP al CN CTFU a plasat un 

Comunicat de presă pe site-ul www.antitrafic.gov.md.
8
 De asemenea, în contextul marcării acestei zile, 

Asociaţa Oberliht a organizat proiecţia filmului "Preţul Sexului" (2011) - un documentar realizat de 

regizoarea bulgară Mimi Chakîrova care urmăreşte câteva cazuri de victime femei traficate în Turcia, 

Grecia şi Dubai - urmată de o dezbatere despre fenomenul traficului de persoane, impactul asupra 

victimelor şi a comunităţii. La dezbatere vor participa psihologi, sociologi, asistenţi sociali şi 

reprezentanţi ai autorităţilor statului care se ocupă de problema traficului de persoane şi oferă asistenţă 

victimelor. Acest eveniment a fost realizat de către Asociaţia Oberliht în colaborare cu Asociaţia 

Internaţională "La Strada", Secretariatul permanent al Comitetului Naţional pentru Combaterea 

Traficului de Fiinţe Umane, Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane şi Centrul de asistenţă 

şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. 

Cu ocazia celebrării Zilei Internaţionale a Migrantului a fost organizată a VII-a ediţie a Galei de 

premiere a concursului foto şi video PLURAL+ Moldova 2015, în data de 18 decembrie 2015. 

Concursul a fost destinat tinerilor pentru a-şi împărtăşi viziunile lor asupra migraţiei şi diversităţii, 

dat fiind faptul că ei sunt cei mai buni promotori ai toleranţei şi integrării într-o lume tulburată de 

diviziuni. În acest an au fost colectate 20 de filmuleţe video şi 40 de fotografii de la 36 de 

participanţi, dintre care 10 lucrări au fost selectate de juriu şi premiate. 

Concursul a fost organizat cu suportul SP al CN CTFU, MMPSF, MEd, MTS, Consiliului Naţional al 

Tineretului Moldovei şi partenerilor media Realitatea TV, Agora, ziarul Adevărul, Ziarul de Gardă, 

Centrul Media pentru Tineri ”Vocea tinerilor” şi #Diez.md, şi implementat cu suportul Ministerului 

Afacerilor Externe al Norvegiei în cadrul proiectului ”Salvarea, repatrierea şi reintegrarea victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane în Moldova”. 

 

Subacţiunea 2.1.3. Coordonarea desfăşurării Campaniei nominalizate (realizată) 

                                                 
7http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=ro&idc=30 
8http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=551&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/CHISINAU-30-iulie-2015-ZIUA-MONDIALA-
IMPOTRIVA-TRAFICULUI-DE-PERSOANE 

http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.antitrafic.gov.md/
http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=ro&idc=30
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=551&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/CHISINAU-30-iulie-2015-ZIUA-MONDIALA-IMPOTRIVA-TRAFICULUI-DE-PERSOANE
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=551&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/CHISINAU-30-iulie-2015-ZIUA-MONDIALA-IMPOTRIVA-TRAFICULUI-DE-PERSOANE
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SP a coordonat organizarea Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane, drept dovadă 

reprezintă informaţia plasată pe site-ul www.antitrafic.gov.md . 

La nivel central, SP a coordonat realizarea a 10 activităţi 

 

Subacţiunea 2.1.4. Elaborarea Notei informative despre realizarea Campaniei nominalizate 

(realizată) 

Urmare a realizării campaniei naţionale antitrafic în perioada 15-21.10.2015, a fost elaborată Nota 

informativă cu privire la realizarea Campaniei naţionale “Săptămâna de luptă împotriva traficului de 

fiinţe umane” 15-21.10.2015 

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. 

 

Acţiunea 2.2. Întreţinerea site-ului www.antitrafic.gov.md 

 

Subacţiunea 2.2.1. Elaborarea informaţiilor despre evenimentele preconizate şi realizate (realizată) 

 

SP pe parcursul anului 2015 a elaborat în jur de 180 de informaţii, sub diferite forme (comunicate 

de presă, anunţuri, briefinguri etc.) despre evenimentele preconizate şi realizate: 

Până la finele anului 2015 au fost, înregistrate 221389 de accesări.  

Pe site-ul antitrafic au fost plasate/actualizate: 

33 Comunicate de presă 

2 raporări – la compartimentul  rapoarte naţionale,  

1 raport – la compartimentul  rapoarte internaţionale,  

3 articole la compartimentul Transparenţă, 

42 articole la compartimentul Presa despre TFU, 

2 informaţii plasate  la compartimentul Informează-te, la compartimentul Sfaturi utile, 

58 modificări a componenţei CT CTFU de la compartimentul CT 

23 activităţi la compartimentul Calendarul evenimentelor; 

28 activităţi plasate la compartimentul Calendarul evenimentelor. 

 

Subacţiunea 2.2.2. Plasarea informaţiilor, rapoartelor, ştirilor (realizată) 
SP pe parcursul anului 2015 a plasat peste 175 informaţii,  rapoarte, ştiri. 

 

Subacţiunea 2.2.3. Actualizarea informaţiilor existente pe site (realizată) 

SP pe parcursul anului 2015 a  actualizat în jur de 100 informaţii existente pe site. 

 

Obiectivul 3 

Consolidarea mecanismului instituţional în domeniul anti-trafic (în vederea 

realizării obiectivelor Comitetului naţional pentru combaterea TFU şi a 

Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU) 

 
Acţiunea 3.1. Asigurarea organizatorică a activităţii Comitetului Naţional CTFU 

 

Subacţiunea 3.1.1. Organizarea şedinţelor CN CTFU (realizată) 

La 09.04.2015 a fost organizată şedinţa Comitetului Naţional pentru combaterea TFU. Urmare a 

şedinţei a fost aprobată Decizia CN CTFU nr. 1 din 09.04.2015. 

La 09.11.2015 a fost organizată şedinţa Comitetului Naţional pentru combaterea TFU. Urmare a 

şedinţei a fost aprobată Hotărârea CN CTFU nr. 2 din 09.11.2015. 

 

Subacţiunea 3.1.2. Asigurarea activităţii de secretariat a Comitetului Naţional pentru CTFU 

(realizată) 

http://www.antitrafic.gov.md/
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
http://www.antitrafic.gov.md/
http://elaborarea/
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Urmare a şedinţei CN CTFU din 09.0.2015 a fost elaborat procesul verbal al şedinţei şi expediat cu 

Decizia şedinţei către autorităţile publice centrale spre executare, prin demersul nr. 2404-41 din 

06.05.2015. 

Urmare a şedinţei CN CTFU din 09.11.2015 a fost elaborat procesul verbal al şedinţei şi expediat cu 

Hotărârea şedinţei către autorităţile publice centrale spre executare, prin demersul nr. 2404-125 din 

03.12.2015. 

 

Subacţiunea 3.1.3. Asigurarea desfăşurării şedinţelor tematice ale Grupului de lucru coordonator 

tehnic al SP (realizată) 

În anul 2015 au avut loc 4 şedinţe: 

În 26.02.2015 a avut loc I-a şedinţă tehnică a grupului coordonator în cadrul căreia a fost prezentată 

informaţia cu privire la proiectul Raportului Naţional Antitrafic 2014.   

În 02.07.2015 a avut loc a II-a şedinţă tehnică a grupului coordonator, care reuneşte specialişti din 

cadrul APC şi societatea civilă. In cadrul şedinţei a fost actualizată informaţia cu privire la 

progresele înregistrate  de către fiecare instituţie pe parcursul I-ului semestru al anului 2015 

conform Planului naţional antitrafic pentru anii 2014-2016. Menţionăm ca, urmare a şedinţei, 95 % 

din activităţile planificate au fost realizate sau sunt in proces de realizare pentru perioada anului 

2015. 

În 22.10.2015 a avut loc a III-a şedinţă tehnică a grupului coordonator, care reuneşte specialişti din 

cadrul APC şi societatea civilă, care a pus discuţii identificarea soluţiilor referitoare la funcţionarea 

necorespunzatoare a SNR, reprezentarea minorilor victime pe parcursul procesului penal, asistenţa 

victimelor TFU pe o perioadă mai îndelungată de timp, incluziunea socială a adultului în societate, 

plasamentul neadecvat a minorilor in regim de urgenta şi în afara zilelor de munca, lipsa serviciilor 

pentru bărbaţi şi servicii / centre specializate pentru minori cu devieri de comportament, etc.  

În 26.11.2015, a avut loc a IV-a şedinţă tehnică a grupului coordonator, care reuneşte specialişti din 

cadrul APC şi societatea civilă. In cadrul şedinţei a fost discutată informaţia cu privire la 

identificarea şi setarea mecanismelor de referire a victimelor traficului de fiinţe umane în cadrul 

Sistemul Naţional de Referire, de coordonare şi raportare interinstituţională, în vederea asigurării 

durabilităţii procesului de re / integrare a victimelor TFU şi susţinerea / încurajarea victimelor 

pentru a coopera cu organele de drept. 

 

Subacţiunea 3.1.4. Asigurarea desfăşurării seminarelor şi a meselor rotunde cu membrii Grupului de 

lucru coordonator tehnic al SP (realizată) 

 

Specialiştii din cadrul APC, APL, OI şi ONG au participat atât în calitate de beneficiari cât şi în 

calitate de formatori, din instituţiile: SP, CCTP, MMPSF, PG, CAP, CI La Strada, OIM, TdH, etc. 

Din informaţia recepţionată, se estimează ca în jur de 2650 specialişti (procurori,  judecători, 

avocaţi, parajurişti, asistenţi sociali, psihologi, directori de şcoli internat, coordonatori EMT, 

specialişti APC, APL, secretari ai CT, medici, asistente medicale, profesori, voluntari etc.) au 

participat în cadrul a cel puţin 118 instruiri, mese rotunde, schimb de bune practici şi ateliere de 

lucru naţionale şi internaţionale. Finanţarea instruirilor a fost realizată cu suportul resurselor externe 

şi parteneri.  

La 13.03.2015, SP  în cooperare cu ATiP Moldova, a organizat masa rotunda destinată voluntarilor, 

urmare a implementării unui proiect de cercetare şi instruire a populaţiei din 8 regiuni ale ţări 

(Teleneşti, Bălţi, Drochia&Mihăileni, Ştefan-Vodă,  Căuşeni, Nisporeni, Comrat, Chişinău, Soroca, 

Rezeni) cu privire la drepturile omului, riscurile TFU şi a violenţei în familie, dar si metodele de 

prevenire. În cadrul evenimentului, au avut loc sesiuni de dezbatere, panel-uri de discuţie cu privire 

politicile antitrafic, asigurându-se astfel, o platformă de interacţiune între autorităţile publice 

centrale şi ONG. Evenimentul a reunit  60 voluntari ai Corpului Păcii, reprezentanţi ai autorităţilor 

publice şi ONG-urilor cu mandat în prevenirea TFU, dar şi a fenomenelor conexe.  

La 26.04.2015, SP  în parteneriat cu Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi 

(UNHCR), a organizat  1 atelier de instruire privind “Mecanismul de prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane. Instrumente de identificare şi intervenţie” pentru  17 angajaţi ai BMA al 

MAI. 
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La  5-6.11.2015, SP în comun cu PG, a organizat un atelier de lucru pentru  procurorii din teritoriu 

responsabili de prevenirea şi combaterea TFU, organizat în scopul consolidării şi actualizării 

cunoştinţelor a 44 procurori, inclusiv prin intermediul schimbului de bune practici pe segmentul 

prevenirii şi combaterii TFU. 

În perioada 27-29.11.2015, SP al CN CTFU în parteneriat cu Misiunea OSCE şi OIM în Republica 

Moldova a organizat un seminar de instruire privind planificarea bazată pe rezultate şi raportarea în 

baza indicatorilor Planului Naţional de prevenire şi combatere a TFU (2014-2016) pentru membrii 

Grupului coordonator al SP. 

Obiectivul acestui seminar a constat în consolidarea capacităţilor Secretariatului permanent şi a 

membrilor Grupului tehnic privind  îmbunătăţirea cunoştinţelor cu privire la actualul cadru de 

planificare, monitorizare şi raportare în domeniul antitrafic şi ajustarea acestuia la standardele 

recunoscute pe plan internaţional. Formatorii acestui seminar au fost expertul internaţional din 

Marea Britanie, Mike Dottridge şi expertul naţional, Tatiana Fomina. 

Şedinţa/seminar din 04.12.15 cu furnizorii de date statistice, instituţii ale APC. Instruirea 

specialiştilor pentru utilizarea Formularelor electronice de colectare a datelor. Aceste formulare au 

fost elaborate şi testate într-o perioadă de 2 ani şi ulterior modificate după necesitate. În cadrul 

şedinţei a fost prezentat integral sistemul automatizat de colectare a datelor statistice, dar şi 

capacitatea programului de a produce informaţii, scheme, etc. Specialiştii au fost instruiţi şi au 

exersat la subiectul direct de a introduce date. 

La 8-9.12.2015, SP în colaborare cu Oficiul UNODC Viena a organizat reuniunea grupului de 

experţi privind fluxul de mijloace financiare obţinute ilicit, urmare a comiterii infracţiunii traficului 

de fiinţe umane şi organizării migraţiei ilegale în regiunea Europei de Est. La eveniment au 

participat  20 angajaţi ai CNA, Procuratura Generala, MAI, CCTP, OI. 

În perioada 15-16.12.2015, SP în cooperare cu Oficiul OSCE Viena, Ministerul Educaţiei au 

organizat seminarul cu tema “Asimilarea abilităţilor profesionale ale specialiştilor din domeniul 

dezvoltării deprinderilor de viaţă pentru integrarea socială şi profesională a adolescenţilor din 

şcolile internat”, ca răspuns la recomandările specialiştilor şcolilor internat, care au participat la 

lucrările mesei rotunde, organizată la Minsk în perioada 2-3 aprilie 2015 şi cu scopul prevenirii şi 

combaterii traficului de fiinţe umane printre elevii şcolilor internat şi la reintegrarea acestora în 

societate. Evenimentul a întrunit 21 asistenţi sociali, pedagogi, psihopedagogi, psihologi şi directori. 

Începând cu anul 2008, DGAC din cadrul MAEIE în parteneriat cu OIM şi reprezentanţi ai CAP, 

SP, MMPSF anual organizează instruiri în domeniul identificării victimelor TFU, destinate 

diplomaţilor detaşaţi pentru a activa în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM 

peste hotare, precum şi tinerilor diplomaţi. Discuţiile se axează pe rolul implicării misiunilor 

diplomatice în vederea identificării unei victime a TFU, acordării asistenţei acesteia, eventual, 

stoparea situaţiilor de acest gen, peste hotarele RM şi au fost precizate acţiunile aşteptate de către 

organele publice centrale de specialitate din partea colaboratorilor misiunilor diplomatice şi oficiilor 

consulare la depistarea cazurilor de acest gen. La evenimentul care a avut loc în 2015 au luat 

participat 19 colaboratori ai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi tinerilor 

diplomaţi. 

Adiţional celor expuse pentru pe parcursul anului 2015 SP al CN CTFU, a găzduit întrunirea cu 

două delegaţii în domeniul antitrafic peste hotare. 

O delegaţie din Lituania, compusă din reprezentanţi ai structurilor de stat şi ONG-uri, active în 

domeniul anti-trafic au vizitat în perioada 18-19 mai 2015 instituţiile omoloage din Republica 

Moldova pentru a prelua bunele practici,  în domeniul antitrafic. SP a împărtăşit experienţa sa 

privind coordonarea politicilor antitrafic, cadrul instituţional care stă la baza implementării 

politicilor antitrafic, dar şi instrumentele de monitorizare dezvoltate pe parcurs. Totodată, delegaţia 

din Lituania a apreciat modul de interacţiune şi parteneriatul dintre autorităţile publice şi societatea 

civilă în prevenirea şi combaterea TFU. Celelalte instituţii, precum PG, CCTP, MMPSF, CI La 

Strada, OIM, CAP au expus practica din perspectiva instituţiilor pe care le reprezintă, pe subiecte 

precum identificarea, asistenţa şi protecţia victimelor TFU, activităţi pro-active de investigaţie  în 

domeniul combaterii TFU. Vizita delegaţiei din Lituania a fost susţinută de Misiunea OIM din 

Moldova. 

La 1 septembrie 2015, SP a găzduit delegaţia din Germania a omologilor în domeniul antitrafic. La 

întrevederea de lucru au participat reprezentanţii Procuraturii Generale, MAEIE, MMPSF şi 
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Misiunea OIM în Moldova, pe de o parte, şi reprezentanţii  reţelei internaţionale anti-trafic 

"Împreună împotriva Traficului de Persoane", organizaţia anti-trafic Neustart, misiunea 

Internaţională pentru Justiţie din Germania, pe de altă parte. În cadrul întrunirii au fost abordate 

aspecte precum: schimbul de bune practici, împărtăşirea experienţei de coordonare a politicilor 

naţionale antitrafic, consolidarea cadrului instituţional şi legislativ, cadrul de asistenţă şi protecţie a 

victimelor TFU, cooperarea interinstituţională şi internaţională, stabilirea modalităţilor de 

parteneriat. În mersul şedinţei, părţile au făcut un schimb de opinii referitor la experienţele în 

domeniu şi au reiterat necesitatea consolidării pe viitor a relaţiilor dintre Moldova şi Germania în 

materie de combatere TFU, precum şi importanţa colaborării dinamice bazate pe interese comune în 

domeniul politicilor antitrafic la scală naţională şi internaţională. Urmare a şedinţei, delegaţia 

germană a efectuat şi o vizită la  Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor TFU din municipiul 

Chişinău, aflat în subordinea MMPSF. 

 

Acţiunea 3.2. Monitorizarea activităţii Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de 

fiinţe umane (CT) 

 

Subacţiunea 3.2.1. Elaborarea unui calendar cu privire la vizitele de monitorizare a CT stabilite 

conform recomandărilor Rapoartelor de activitate a CT (realizată) 

Calendarul  vizitelor a fost elaborat conform informaţiei recepţionate din partea CT. 

 

Subacţiunea 3.2.2. Realizarea vizitelor de lucru după necesitate cu organizarea şedinţelor publice a 

comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU (realizată) 

În anul 2015 au fost realizate 2 vizite de monitorizare în cadrul Comisiei municipale Bălţi şi CT 

Sângerei. 

 

Subacţiunea 3.2.3. Solicitarea informaţiilor şi elaborarea rapoartelor de activitate a Comisiilor 

teritoriale (realizată) 

SP a expediat în adresa consiliilor raionale şi municipale/comisiile teritoriale 2 solicitări: nr. 2405-

109 din 02.11.2015 a fost solicitata informatia cu privire la activitatile realizate în cadrul Campaniei 

nationale "Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane" în perioada 15-21.10.2015; nr. 

2405-132 din 21.12.2015 privind expedierea informaţiei cu privire la acţiunile întreprinse în 

domeniul vizat pentru perioada anului 2015. 

 

Acţiunea 3.3. Ghidarea metodologică a Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de 

fiinţe umane în planificarea şi monitorizarea politicilor 

 

Subacţiunea 3.3.1. Organizarea meselor rotunde şi a seminarelor de instruire şi schimb de 

experienţe (realizată) 

În total 11, după cum urmează: 

În data de 22.04.2015 a fost organizat un seminar pentru specialişti din cadru BMA, privind 

identificarea victimelor TFU în rândul solicitanţilor de azil şi refugiaţilor.  

ANOFM, în parteneriat cu Asociaţia "Motivaţie" şi SP în 05-06.05.2015 a organizat două seminare 

de instruire cu genericul "Incluziunea în câmpul muncii a victimelor şi potenţialelor victime ale 

traficului de fiinţe umane, inclusiv persoanele cu dizabilităţi", pentru angajaţii din cadrul Agenţiilor 

teritoriale de angajare în câmpul muncii. 

În perioada 21-22 şi 26-27.05.2015, SP în parteneriat cu Misiunea OIM în Moldova, au organizat 4 

ateliere regionale de lucru la care au participat reprezentanţi ai APL, secretari ai CT, coordonatori ai 

EMT, reprezentanţii ONG-urilor care desfăşoară activităţi în domeniul antitrafic. La eveniment au 

participat 33 din cele 37 regiuni invitate, inclusiv din oraşele din UTA Găgăuzia.  

În perioada 28-29.5.2015 şi 08.06.2015, SP cu suportul Misiunii OIM în Moldova a organizat 3 

seminare cu tematica "Tehnici de diminuare a sindromului arderii profesionale", la care au 

participat coordonatorii EMT şi asistenților sociali, psihologi, prestatori din 7 Centre prestatoare de 

servicii victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. 

În data de 06.10.2015, SP în parteneriat cu Misiunea OSCE in Moldova a organizat o masa rotundă 

cu membrii CT UTA Găgăuzia. La eveniment s-a discutat subiecte privind rolul CT, cadrul legal şi 
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instituţional, importanţa consolidării cooperării dintre autorităţile publice centrale şi locale în 

vederea prevenirii şi combaterii TFU, identificarea necesităţilor în vederea implementării politicilor 

antitrafic la nivel local. 

În data de 09.10.2015, SP s-a întrunit în şedinţă operativă cu secretarii Comisiilor teritoriale pentru 

combaterea TFU.  În cadrul şedinţei a fost prezentată informaţia cu privire la  implementarea 

politicilor de prevenire şi combatere a TFU în Republica Moldova, rezultate, tendinţe, provocări. De 

asemenea s-a discutat situaţia actuală despre crearea şi funcţionarea noilor Comisii teritoriale în 

componenţa lor nouă, după alegerile locale. Competenţele şi rolul acestora în funcţionarea 

mecanismului naţional instituţional antitrafic. La şedinţă au participat 45 de Secretari şi Preşedinţi ai 

CT. 

În data de 09.12.2015, SP în parteneriat cu Misiunea OSCE în Moldova, a organizat un seminar de 

instruire pentru membrii CT pentru combaterea TFU din UTA Găgăuzia. La eveniment au fost 

discutate subiecte privind consolidarea capacităţilor membrilor noi desemnaţi, să înţeleagă 

mecanismul şi procesul de coordonare şi monitorizare a politicilor naţionale antitrafic şi a violenţei 

în familie, în regiunea UTA Găgăuzia. Totodată, reprezentanţii APC şi a ONG din domeniu, au 

participat în calitate de formatori pe subiecte specifice procesului de identificare, asistenţă, 

protecţiei victimelor TFU şi combaterii acestor fenomene. La eveniment au participat 12 membri ai 

CT din UTA Găgăuzia, reprezentanţi ai ONG-urilor locale. 

 

Subacţiunea 3.3.2. Distribuirea informaţiilor utile, a instrucţiunilor şi materialelor de informare 

(realizată) 
20 000 card-uri cu datele de contact a Liniei Fierbinţi din Federaţia Rusă pentru cetăţenii RM.  

3000 postere informative pentru prevenirea, sesizarea cazurilor de violenţa împotriva copilului; 

100 CD-uri cu privire la 3 forme de exploatare;  

2000 afişe A3, privind Liniile fierbinţi naţionale;  

3000 stickere (abţibilduri) privind Liniile Fierbinţi naţionale; 

50 CD-uri privind mărturii ale victimelor TFU; 

200 afişe Concursul PLURAL +. 

 

Obiectivul 4  

Identificarea mecanismului de raportare către Parlament în domeniul prevenirii 

şi combaterii traficului de fiinţe umane şi acordarea suportului politic în 

promovarea politicii naţionale în acest domeniu 
 

Acţiunea 4.1. Identificarea şi promovarea în Parlament a mecanismului de raportare şi 

organizare a audierilor parlamentare cu participarea instituţiilor publice şi reprezentanţilor 

societăţii civile din domeniu 

 

Subacţiunea 4.1.1. Identificarea şi comunicarea cu subdiviziunea responsabilă de respectarea 

securităţii umane şi a drepturilor omului (în curs de realizare) 

În data de 13.05.2015, Secretariatul permanent s-a întâlnit 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.  

Şedinţa 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. 

 

Subacţiunea 4.1.2. Elaborarea mecanismului de raportare către parlament despre implementarea 

politicilor de prevenire şi combatere a TFU (în curs de realizare) 

O primă iniţiativă de colaborare cu Parlamentul a avut loc  în data de 13.05.2015. 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. 

 

Obiectivul 5 
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 Cooperarea cu instituţiile naţionale şi internaţionale în atragerea fondurilor 

pentru realizarea proiectelor în domeniul prevenirii şi combaterii TFU 
 

Acţiunea 5.1. Coordonarea procesului de elaborare a proiectelor în domeniu 

Subacţiunea 5.1.1. Solicitarea propunerilor de proiecte de la instituţiile competente (realizată) 

În perioada de raportare au fost solicitate informaţii cu privire la necesităţile instituţionale de a fi 

susţinute de către donatori, pentru a formula propuneri de proiecte prin nr. 2404-02 din 05.01.2015, 

ulterior au avut loc consultări neformale. 

Prin sc. nr. 2404-134 din 24.12.2015 SP a solicitat, de asemenea şi informaţie de la APC, ONG, OI 

şi donatori cu privire la proiectele aflate în derulare sau care urmează a fi implementate. Informaţia 

va fi analizată şi utilizată pentru coordonarea mai eficientă a procesului de implementare şi aplicare 

a proiectelor de către comunitatea antitrafic. 

 

Subacţiunea 5.1.2. Elaborarea Conceptelor de proiect (realizată) 

SP  a compilat şi consultat cu autorităţile de resort din domeniul antitrafic o propunere de proiect 

axată pe consolidarea capacităţilor specialiştilor din cadrul CCTP, Consolidarea capacităţilor CT, 

Revitalizarea sistemelor de cooperare naţională şi internaţională în investigarea fenomenului TFU; 

în 24.03.2015, conform procedurii economice, MAEIE a expediat propunerea de proiect în adresa 

Consiliului Europei. 

 

Subacţiunea 5.1.3. Conlucrarea cu instituţiile internaţionale şi donatorii în aprobarea proiectelor din 

domeniu (realizată) 

SP a înaintat o propunere de proiect către UNODC Viena, cu axarea pe consolidarea capacităţilor 

SP, dezvoltarea de servicii sociale pentru victimele TFU;  

Pe parcursul anului 2015 a continuat cooperarea cu ICMPD Viena, în cadrul proiectului finanţat de 

UE "Lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi crimei organizate - faza 2" (THB/IFS/2). Proiectul 

în cauză urmează să contribuie la prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale organizate, 

în special a TFU, prin schimbul de bune practici între ţările participante la proiect şi oferirea 

expertizei juridice din partea experţilor din domeniu.  

În cooperare cu colegii de la MAEIE şi reprezentantul CoE a fost formulată o propunere de proiect 

în domeniu şi expediată în noiembrie,  conform normelor legale către CoE. 

 

Acţiunea 5.2 Coordonarea implementării proiectelor din domeniu 

 

Subacţiunea 5.2.1. Monitorizarea şi organizarea şedinţelor de evaluare şi coordonare a 

implementării proiectelor (realizată) 

În componenţa Grupului Coordonator al SP fac parte şi  reprezentanţii instituţiilor internaţionale 

donatoare. La şedinţele Grupului coordonator, reprezentanţii OI actualizează informaţia cu privire la 

progresul implementării proiectelor implementate în parteneriate cu autorităţile publice. 

Participarea şi raportarea în cadrul a 5 şedinţe tematice TCM ale OSCE. 

 

Subacţiunea 5.2.2. Participarea la sedinţele de evaluare şi raportare cu Agenţiile de implementare şi 

donatori (realizată) 

Pe parcursul anului 2015, SP a participat la 3 şedinţe cu Misiunea OSCE în vederea coordonării 

procesului de planificare a activităţilor stabilite în parteneriat.  

De asemenea, SP a participat la şedinţa de planificare a activităţilor antitrafic comune alături de 

Misiunea OIM în RM.  

În cadrul proiectului  "Lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi crimei organizate - faza 2" 

implementat de către ICMPD Viena (THB/IFS/2) au avut loc 3 şedinţe de planificare şi coordonare 

a activităţilor pentru anul 2015, la care SP a participat, care au avut loc la Vienna şi 1 şedinţă la 

Chişinău. 

 

Subacţiunea 5.2.3. Coordonarea elaborării rapoartelor  despre gradul de implementare a proiectelor 

(realizată) 
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Pe parcursul anului 2015, SP a Raportat către Misiunea OIM cu privire la progresul implementării 

proiectului privind consolidarea capacităţilor Secretariatului permanent. 

Raportul la proiectul ICMPD Viena (THB/IFS/2) din 24-25.11.2015, Vienna. 

 

 

 


