
  

Anexa nr. 1 (la Raportul național de realizare a politicii  

de prevenire şi combatere a TFU pentru anul 2017) 

                

Rezultatele obținute în implementarea Setului de măsuri 

privind realizarea acțiunilor prioritare în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane 

(01 august - 31 decembrie 2017) 
 

Setul de măsuri reprezintă o listă consolidată de acțiuni şi termene de realizare în vederea realizării recomandărilor Raportului Departamentului de Stat 

al SUA privind situația traficului de persoane, ediția 2017, stabilit în conformitate cu pct.2, lit. ii. din Hotărîrea ședinței Comitetului național pentru 

combaterea traficului de ființe umane din 25 iulie 2017, dar şi a provocărilor constatate în Raportul național cu privire la implementarea Planului național de 

prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru perioada anilor 2014-2016 și recomandările Raportului naţional în domeniu pentru anul 2016, 

aprobat în cadrul ședinței Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane (CN CTFU) din 18 aprilie 2017. De asemenea s-a ţinut cont de 

recomandările emise prin Hotărârea nr. 1 din 18 aprilie 2017 a şedinţei CN CTFU şi ale rapoartelor internaţionale pentru Guvernul Republicii Moldova pe 

acest domeniu. Acțiunile au fost realizate până la sfârșitul anului 2017 cu posibilitatea extinderii pentru următoarea perioadă.  

Ținând cont de faptul că politica de prevenire și combatere a TFU este stabilită în conformitate cu paradigma celor 4P, recomandată de standardele 

internaţionale în acest domeniu: prevenire; protecţie; pedepsire și parteneriat, acțiunile prioritare din setul de măsuri și rezultatele obținute sunt structurate, 

după cum urmează: 

 

Nr.  Obiective Acțiune Responsabili Parteneri Realizări 

I. PREVENIRE 

1. Consolidarea 

capacităților 

profesionale 

a actorilor 

antitrafic  

1.1. Informarea 

mediatorilor comunitari 

privind fenomenul TFU 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale, 

Secretariatul permanent 

al Comitetului național 

pentru combaterea TFU  

Organizația 

Internaționa

lă pentru 

Migrație 

Realizat 

În perioada 12-13.12.2017, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale (MSMPS), cu susținerea OIM în Moldova și UN Women 

Moldova, a organizat seminarul de instruire la tematica „Rolul 

mediatorilor comunitari în soluționarea cazurilor de TFU și 

violență în familie, în localitățile compact sau mixt populate de 

romi”. La eveniment au participat mediatori și asistenți sociali din 

următoarele raioane: Rîșcani, Hîncești, Soroca, Florești, Strășeni, 

Nisporeni, Bălți, Ștefan-Vodă, Drochia, Hîncești, Călărași, Cimișlia. 

Totodată, anterior, la 13.09.2017 MSMPS a organizat o ședință cu 

reprezentanții Biroului Relații Interetnice, Ministerului Finanțelor, 

asociației mediatorilor comunitari în vederea dezbaterii inițiativei de 

finanțare a acestor unități de la bugetul de stat, începând cu anul 

2018. Urmare celor discutate, prin scrisoarea nr.04/1325 din 

15.09.17 a fost expediată solicitarea către Ministerul Finanțelor cu 
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anexarea calculelor mijloacelor financiare pentru finanțarea celor 48 

de mediatori comunitari, în vederea planificării acestor mijloace în 

bugetul de stat pentru anul 2018, în sumă de 2,240 mil lei. Începând 

cu anul 2018, resursele financiare au fost transferate către APL 

pentru angajarea mediatorilor comunitari în conformitate cu 

normele stabilite. Prin circulara nr.06/2-07 din 24.11.2017 ”Privind 

aprobarea de către autoritățile publice locale a proiectelor bugetelor 

locale pe anul 2018” au fost informate Consiliile raionale despre 

mărimea mijloacelor financiare cu destinație specială. 

1.2. Instruirea 

parajuriștilor privind 

fenomenul TFU și noile 

sale tendințe 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale, 

Secretariatul permanent 

al Comitetului național 

pentru combaterea 

TFU, Consiliul 

Național pentru 

Asistența Juridică 

Garantată de Stat 

Organizația 

Internaționa

lă pentru 

Migrație 

Realizat 

La 20-21 iulie și 02-03 octombrie 2017 au fost organizate 2 

seminare pentru parajuriști cu genericul ”Prestarea serviciilor 

juridice garantate de stat pentru victimele și potențialele victime ale 

traficului de ființe umane: noi tendințe și provocări”. În cadrul 

seminarelor au fost instruiți 37 de parajuriști, fiind organizat de 

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat în 

parteneriat cu Misiunea OIM în Moldova. În calitate de formatori au 

participat specialiștii de la SP, MSMPS, CAP și experți 

independenți. Adițional, la 26-27 octombrie 2017 a avut loc un 

seminar de instruire cu același generic pentru avocați publici, în 

cadrul căruia au fost instruiți 23 de avocați.   

1.3. Instruirea 

specialiștilor organelor 

de drept privind 

identificarea, protecția 

și asistența victimelor și 

potențialelor victime ale 

TFU printre străini și 

solicitanți de azil 

Ministerul Afacerilor 

Interne  

(Biroul Migrație și Azil), 

Centrul pentru 

combaterea traficului de 

persoane, 

Inspectoratul General al 

Poliției de Frontieră), 

Serviciul de Informații 

și Securitate, 

Procuratura pentru 

Combaterea 

Criminalităţii 

Organizate şi Cauze 

Speciale  

Înaltul 

Comisariat 

pentru 

Refugiați al 

Națiunilor 

Unite 

(UNHCR), 

Organizația 

Internaționa

lă pentru 

Migrație, 

 CI “La 

Strada”  

Realizat 

La 27.09.2017, 18.10.2017, 08.11.2017 Biroul Migrație și Azil 

(BMA), în parteneriat cu Centrul de Drept al Avocaților și UNHCR 

au organizat în mun. Bălți, Chișinău și respectiv Cahul trei sesiuni 

de instruire, privind identificarea, protecția și asistența victimelor și 

potențialelor victime ale TFU printre străini și solicitanții de azil 

pentru specialiștii organelor de drept. În cadrul instruirilor au fost 

instruiți 70 de colaboratori ai organelor de poliție din raioanele de 

Nord, Centru și Sud. La instruiri au participat și specialiștii CCTP în 

calitate de formatori. 
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Informarea 

publicului 

larg cu 

privire la 

fenomenul 

TFU în 

vederea 

prevenirii 

TFU/ 

remedierii 

efectelor 

adverse ale 

acestuia 

2.1. Oferirea suportului 

informațional pentru 

victimele și potențialele 

victime ale TFU 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

 Realizat 

Pe pagina web a Centrului pentru asistența și protecția victimelor și 

potențialelor victime ale TFU a fost plasată informația privind 

drepturile victimelor TFU (dreptul la asistență și sprijin și dreptul 

victimei-parte în procesul penal). Informația poate fi accesată la 

următoarele link-uri: 

http://www.cap.md/dreptul-la-asistenta-si-sprijin/ 

http://www.cap.md/dreptul-victimei-parte-procesul-penal/ 

 

2.2. Realizarea 

acțiunilor de informare 

a publicului larg în 

prevenirea TFU, în 

special cu privire la 

angajarea legală și 

sigură în câmpul 

muncii, atât în țară cât 

și peste hotare  

Agenția Națională 

pentru Ocuparea Forței 

de Muncă 

 Realizat 

ANOFM a oferit consultații și informații privind angajarea legală, 

cu contracte individuale de muncă peste hotare prin intermediul 

formularelor on-line parvenite din partea cetățenilor către instituție, 

telefonic și la sediu, inclusiv prin intermediul serviciului telefonic 

gratuit al Centrului de Apel - Piața Muncii. Cetățenii au fost 

informați privind modul legal de angajare peste hotare în baza Legii 

180/2008 cu privire la migrația de muncă. Totodată, ANOFM a 

consultat agenții economici, interesați de obținerea licenței pentru 

activitate legată de plasarea în cîmpul muncii a cetățenilor 

moldoveni peste hotare. La fel, agenții economici au coordonat 

Acorduri de colaborare și proiecte de contract individual de muncă 

cu ANOFM întru respectarea prevederilor Legii 180/2008 privind 

migrația de muncă și au înregistrat contractele individuale de muncă 

ale cetățenilor ce urmează a fi angajați peste hotare.  

 
2.3. Desfăşurarea 

Campaniei naţionale de 

informare şi 

sensibilizare a 

publicului „Săptămâna 

antitrafic”  

 

Secretariatul permanent 

al Comitetului național 

pentru combaterea 

TFU, 

Autorități publice 

centrale,  

Autorități publice locale  

Organizația 

Internaționa

lă pentru 

Migrație, 

Organizația 

pentru 

Securitate și 

Cooperare 

în Europa 

  

Realizat 

În perioada 16-22 octombrie 2017, comunitatea antitrafic a 

desfășurat Campania națională “Săptămîna de luptă împotriva 

traficului de ființe umane”. Rezultatele Campaniei se regăsesc în 

Nota informativă privind realizarea acesteia, accesibilă la link-ul:  

http://antitrafic.gov.md/public/files/Nota_info_SaptaminaAntitrafic

_final.pdf  

 

 

 

http://www.cap.md/dreptul-la-asistenta-si-sprijin/
http://www.cap.md/dreptul-victimei-parte-procesul-penal/
http://antitrafic.gov.md/public/files/Nota_info_SaptaminaAntitrafic_final.pdf
http://antitrafic.gov.md/public/files/Nota_info_SaptaminaAntitrafic_final.pdf
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementare

a politicilor 

stabilite în 

privința 

populației de 

etnie romă 

sub aspectul 

prevenirii 

eficiente a 

TFU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Evaluarea situației 

populației de etnie romă 

din localitățile dens 

populate în raport cu 

fenomenul TFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariatul permanent 

al Comitetului național 

pentru combaterea 

TFU, 

Biroul Relaţii 

Interetnice, 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 Realizat 

Secretariatul Permanent al Comitetului național pentru combaterea 

TFU (SP) a elaborat un set de indicatori în conformitate și solicitat 

informații de la Comisiile teritoriale pentru combaterea TFU. 

Ulterior, a analizat informația parvenită și a elaborat Nota 

informativă privind situația social-economică a cetățenilor de etnie 

romă din raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, Rîșcani, Soroca, 

Ocnița, Hîncești, Călărași și Nisporeni.   Nota menţionată a fost 

prezentată şi discutată în cadrul şedinţei din 12 septembrie 2017, 

organizată de SP, cu participarea Secretarului general adjunct al 

Guvernului, reprezentanților autorităților publice centrale și locale, 

partenerilor de dezvoltare și ONG-urilor comunităților de romi, în 

vederea identificării măsurilor adiționale de integrare socială a 

persoanelor din comunitățile de romi, în special în urmare a 

readmisiei acestora din Republica Federală Germania, dar şi de 

prevenire a migraţiei continue a acestor categorii de cetăţeni. Tot în 

acest context, conducerea Cancelariei de Stat a organizat 3 ședințe: 

21, 22 iulie 2017 și 4 august 2017 în cadrul cărora au fost discutate 

problemele stringente cu care se confruntă comunitatea de romi, 

cum ar fi: școlarizarea copiilor, ocuparea timpului liber, accesul la 

serviciile medicale, sociale, încadrarea în câmpul muncii, etc. La 

ședințe au participat instituțiile APC, SP și parteneri de dezvoltare. 

Ședințele au fost prezidate de către Secretarul general al 

Guvernului, consilieri principali de stat al Prim-ministrului. 

În 13 septembrie 2017 MSMPS a convocat ședința de lucru privind 

examinarea modului de finanțare a mediatorilor comunitari, urmare 

a ședinței din 4 august. 

II. PROTECȚIE 

4. Asigurarea 

aplicării 

prevederilor 

Legii nr. 137 

din 29.07.2016 

cu privire la 

reabilitarea 

4.1. Informarea 

specialiștilor  relevanți 

în aplicarea 

prevederilor Legii nr. 

137 din 29.07.2016 cu 

privire la reabilitarea 

victimelor infracțiunilor 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale, Ministerul 

Justiției,  Ministerul 

Afacerilor Interne,     

Institutul Național al 

Justiției, 

Organizația 

Internațională 

pentru 

Migrație, 

Organizația 

pentru 

Securitate și 

Realizat 

Procuratura Generală (PG) a relevat importanţa cunoaşterii şi 

punerii în aplicare a noilor prevederi ale Legii nr.137 din 

29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor, 

motiv pentru care a intervenit la acest compartiment anterior 

aprobării Setului de măsuri. Prin indicaţia Procurorului General din 

04.05.2017, conducătorilor subdiviziunilor PG, procuraturilor 
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victimelor 

infracțiunilor 

 

 Procuratura Generală, 

Consiliul Național 

pentru Asistența 

Juridică Garantată de 

Stat 

Cooperare în 

Europa 

specializate şi teritoriale, li s-a cerut să întreprindă măsuri pentru 

studierea Legii nr.137 din 29.07.2016, personal şi de către 

procurorii subalterni, cu discutarea lor în cadrul şedinţelor colective, 

în scopul aplicării corecte şi uniforme a prevederilor legale. Astfel, 

cu prevederile legii respective a fost familiarizat corpul de procurori 

- 692 la număr. Ulterior, în cadrul executării Planului operațional, 

procurorii, în mod repetat, au fost atenţionaţi cu privire la aplicarea 

prevederilor Legii menţionate, inclusiv la ședințele comune cu 

ofițerii de urmărire penală din cadrul Inspectoratelor teritoriale de 

poliție și cu ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de 

persoane (CCTP). 

La 20 octombrie, MSMPS, cu susținerea Misiunii OIM în Moldova, 

au organizat atelierul de lucru „Funcționarea Sistemului Național de 

Referire (SNR) pentru protecția și asistența victimelor și 

potențialelor victime ale traficului de ființe umane în Republica 

Moldova”. În cadrul platformei respective, au fost prezentate 

prevederile Legii nr. 137 din 29.07.2016, informând reprezentanții 

structurilor teritoriale de asistență socială și protecție a familie 

despre scopul legii şi sfera de reglementare, subiecţii competenţi în 

acordarea serviciilor de suport, acțiunile întreprinse de MSMPS în 

calitate de autoritate administrativă centrală care elaborează, 

promovează şi participă la realizarea politicii Guvernului în 

domeniul reabilitării victimelor infracţiunilor.  

Totodată, în mun. Chișinău au fost informați 152 de lucrători 

medicali despre aplicarea Legii menționate. 

4.2. Elaborarea 

Regulamentului de 

activitate a Comisiei 

interdepartamentale 

pentru compensarea 

financiară de către stat a 

prejudiciului cauzat 

prin infracţiune 

Ministerul Justiției, 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale, 

Ministerul Finanțelor 

 Realizat 

Regulamentul Comisiei interdepartamentale pentru compensarea 

financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracţiune a fost 

elaborat și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 965 din 14 

noiembrie 2017. 

4.3. Completarea 

statului de personal cu o 

unitate de personal a 

Ministerul Justiției  Realizat 

Ministerul Justiției (MJ) a solicitat prin scrisoarea nr. 08/14255 din 

21 decembrie 2017, desemnarea reprezentanților din partea 
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Ministerului Justiției   Ministerului Finanțelor și MSMPS pentru a fi incluși în componența 

Comisiei interdepartamentale pentru compensarea financiară de 

către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune.  

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 140 din 21.02.2018 a fost 

constituită Comisia interdepartamentală pentru un mandat de 4 ani. 

Membrii Comisiei au fost desemnați: secretarul de stat al MJ, 

secretarul general de stat al MSMPS și șeful-adjunct al Direcției 

contencios și controlul legalității al MF. Totodată, întru executarea 

art. 22 lit. b) din Legea nr.137/2016 privind reabilitarea victimelor 

infracțiunii, a fost desemnat secretarul  Comisiei 

interdepartamentale, din cadrul Direcției contencios a Ministerului 

Justiției responsabil de implementarea prevederilor legale.  

5. Excluderea 

manipulării 

sau 

intimidării 

martorilor în 

vederea 

reducerii 

revictimizării 

și asigurării 

unei anchete 

eficace, la 

etapa 

urmăririi 

penale 

5.1. Identificarea și 

urmărirea penală a 

persoanelor care 

intimidează sau corup 

martorii/victimele TFU 

sau traficului de copii 

 

 

 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Procuratura Generală, 

Procuratura pentru 

Combaterea 

Criminalităţii 

Organizate şi Cauze 

Speciale 

 

 Realizat 

Au fost inițiate 12 procese penale în baza art. 314 din Codul penal 

(Determinarea la depunerea declaraţii mincinoase, la formularea 

de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte) privind 

cazurile de trafic de ființe umane, trafic de copii, proxenetism, 

precum și 2 procese penale în baza art. 312 Cod penal (Declaraţia 

mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă). 

5.2. Informarea 

victimelor cu explicarea 

dreptului de a beneficia 

de dreptul la protecție 

(art. 58 alin.(5) Cod de 

procedură penală) 

precum și de a beneficia 

de asistență juridică 

 Realizat 

În perioada de implementare a Setului de măsuri organele de drept 

au referit 84 victime către instituţiile cu atribuţii de acordare a 

asistenţei sociale și juridice. 

Concomitent, în  baza demersurilor procurorilor 16 victime au fost 

audiate de către judecătorul de instrucție (art.109 alin.(3) CPP), iar 2 

victime minore au fost audiate de către judecătorul de instrucție în 

spațiul special amenajat (art.110
1
 CPP). 

 Realizat 

În vederea asigurării informării victimelor despre drepturile de care 

beneficiază, PG a elaborat Instrucțiunea cu caracter general nr.15-

10d/17-601 ”cu privire la modul de informare a victimelor despre 

serviciile de suport de care pot beneficia”, care la 12.10.2017 a fost 

expediată procurorilor-șefi și conducătorilor organelor de urmărire 

penală pentru executare. Totodată, Centrul pentru combaterea 

traficului de persoane (CCTP) a elaborat o blanchetă nouă cu privire 

la drepturile victimei TFU. 
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5.4. Monitorizarea 

aplicării mijloacelor de 

protecție îndreptate 

împotriva intimidării 

victimelor TFU la etapa 

de  urmărire penală 

 În curs de realizare 

În prezent, CCTP analizează informațiile necesare în vederea 

realizării unui Studiu comprehensiv. 

6. Excluderea 

manipulării 

sau 

intimidării 

martorilor în 

vederea 

reducerii 

revictimizării 

și asigurării 

unei anchete 

eficace, la 

etapa 

judecării  

 

 

6.1. Desfășurarea 

cercetării judecătorești 

cu evitarea tergiversării 

examinării  cauzelor 

penale  de TFU și trafic 

de copii 

Procuratura pentru 

Combaterea 

Criminalităţii 

Organizate şi Cauze 

Speciale, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Procuratura Generală, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 Realizat 

Acuzatorii de stat au fost orientați să excludă amânarea ședințelor 

de judecată pe motivul neprezentării justițiarilor și justițiabililor la 

proces. Totodată, la 02.01.2018 de către Procuratura Generală, 

pentru realizarea sarcinilor ce stau în faţa procurorilor care participă 

la examinarea judiciară a cauzelor penale în instanţele judecătoreşti 

şi în vederea interacţiunii dintre subdiviziunile Procuraturii 

Generale, procuraturile specializate şi procuraturile teritoriale în 

domeniul reprezentării învinuirii în instanţele de judecată, a fost 

aprobat Ordinul nr. 2/21 în care au fost incluse un șir de sarcini și 

activități pentru acuzatorii de stat, inclusiv pentru evitarea 

tergiversării cercetării examinării cauzelor penale.  

6.2. Informarea și 

explicarea părții 

vătămate a drepturilor 

de a beneficia de 

protecție, de a înainta 

acțiune civilă și de a 

beneficia de dreptul la 

asistență juridică 

Realizat 

La executarea activității, după explicarea drepturilor procedurale 

părților vătămate, au fost înaintate 59 de acțiuni civile în valoare de 

3 556 622 MDL, 6 000 dolari SUA, 101 600 euro şi 14 000 ruble 

ruseşti.   

Pentru asigurarea recuperării acțiunilor civile dar și în vederea 

confiscării bunurilor utilizate și dobândite în urma infracțiunii de 

către procurori au fost aplicate  măsuri asiguratorii prin punerea 

sechestrelor asupra bunurilor imobile dar și automobilelor valoarea 

cărora constituie suma de 1.760.000 lei, dar și asupra unui teren 

mijloacelor băneşti în valoare de 210 euro, 240 dirham şi 200 

tenghe, asupra a 2 automobile și 2 apartamente. 
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6.3. Desfășurarea 

cercetării judecătorești 

în condițiile respectării 

proporționalității între 

dreptul inculpatului la 

apărare și dreptul 

victimei de a evita 

confruntarea cu 

făptuitorul 

Realizat 

Acuzatorii de stat au fost orientați ca în cazurile necesare, în special 

în cazurile audierii victimelor minore, să solicite instanței ca victima 

sau, după caz, partea vătămată, să fie audiată în lipsa inculpatului, 

asigurându-i ultimului posibilitatea de a lua cunoştinţă de 

declaraţiile făcute şi de a pune întrebări persoanei audiate. 

Astfel, în perioada de implementare a Setului de măsuri, în  baza 

demersurilor procurorilor, 16 victime au fost audiate de către 

judecătorul de instrucție (art.109 alin.(3) CPP), iar 2 victime minore 

au fost audiate de către judecătorul de instrucție în spațiul special 

amenajat (art.110
1
 CPP). 

  

7. Asigurarea 

colectării 

sistematice a 

datelor 

statistice în 

domeniul 

antitrafic 

7.1. Pilotarea 

Modulului Sistemului 

Informațional 

Automatizat Asistență 

Socială pe domeniul 

TFU 

 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

 Realizat 

MSMPS a organizat 3 ședințe de lucru cu reprezentanții BASS 

Systems în cadrul cărora au fost validate și operate modificările și 

completările care au fost efectuate în cadrul Sistemului 

Informațional Automatizat Asistența Socială pe domeniul TFU. În 

cadrul discuțiilor s-a dezbătut și subiectul privind necesitatea de 

pilotare a modulului în cadrul a 3 raioane. În proiectul Planului de 

acțiuni 2018-2020 la capitolul I, Măsuri generale  de susținere se 

regăsește pct. 4 ” 4. Colectarea și analiza datelor statistice, cercetări 

” la care sunt incluse un șir de acțiuni pentru a îmbunătăți calitatea 

de colectare a datelor în domeniu. 

8. Fortificarea 

sistemului de 

asistență și 

protecție a 

victimelor 

TFU 

8.1. Elaborarea noului 

concept al Sistemului 

Național de Referire în 

baza evaluării 

internaţionale şi 

naţionale efectuate 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale   

CI „La 

Strada”, 

Organizația 

Internațională 

pentru 

Migrație  

Realizat 

Urmare a Studiului realizat de 2 experți naționali, dar și a ședinței 

Grupului tehnic coordonator al SP din 29.11.2017 la care a fost 

prezentat și discutat Raportul asupra studiului, s-a ajuns la concluzia 

ca SNR se va cuprinde în Strategia naționale de prevenire și 

combatere a traficului de ființe umane pentru perioada 2018-2023, 

și va exclude “potențiala victimă” din beneficiarii SNR, axându-se 

pe “victima TFU” și “prezumata victimă a TFU”. Totodată, urmare 

a recomandărilor făcute de experți a fost ajustat și proiectul de 

modificare și completare a Legii nr. 241/2005 privind prevenirea și 

combaterea traficului de ființe umane, care a fost adoptat în prima 

lectură. 
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9. Consolidarea 

şi dezvoltarea 

metodelor și 

instrumentelor 

multidisciplina

re de 

identificare a 

victimelor şi 

potenţiale 

victime ale 

TFU  

9.1. Elaborarea 

conceptului serviciului 

primar mobil în vederea 

identificării timpurii a 

cazurilor de TFU 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Secretariatul 

permanent al 

Comitetului național 

pentru combaterea 

TFU 

 În curs de realizare 

CCTP a creat un grup de lucru, a elaborat proiectul Conceptului 

Serviciului mobil în vederea identificării timpurii a cazurilor de 

trafic de ființe umane (TFU) și altor infracțiuni conexe, SP a 

expediat proiectul la consultare către autoritățile publice centrale la 

26.01.2018, demersul nr. 24-04-656, autorităților publice locale prin 

demersul nr. 24-05-685 din 29.01.2018 și partenerilor de dezvoltare 

prin demersul nr. 24-06-686 din 29.01.2018.     

10. Fortificarea 

mecanismelo

r de 

coordonare în 

Republica 

Moldova în 

vederea 

îmbunătățirii 

calității 

serviciilor 

prestate 

victimelor și 

potențialelor 

victime ale 

TFU 

10.1. Organizarea 

meselor rotunde cu 

prezentarea studiului 

aprofundat  

“Funcționarea 

Sistemului Național de 

Referire în Republica 

Moldova” 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale, 

Secretariatul 

permanent al 

Comitetului național 

pentru combaterea 

TFU, 

Centrul pentru 

combaterea traficului 

de persoane, 

Autoritățile publice 

locale  

Organizația 

Internațională 

pentru 

Migrație 

Realizat 

La 20.10.2017 MSMPS, cu susținerea Organizației Internaționale 

pentru Migrație în Moldova, au organizat atelierul de lucru 

"Funcționarea Sistemului Național de Referire (SNR) pentru 

protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului 

de ființe umane în Republica Moldova", la care au participat șefii 

structurilor teritoriale de asistență socială și coordonatorii echipelor 

multidisciplinare teritoriale (EMT). La eveniment experții naționali 

au prezentat raportul independent de analiză al Sistemului național 

de referire, totodată discutându-se realizările în implementarea 

Strategiei SNR (2009-2016), situația curentă și rezultatele studiului 

aprofundat privind funcționarea SNR în Republica Moldova, 

aspectele conceptuale ale SNR şi particularitățile modelului SNR în 

Republica Moldova. 

10.2. Organizarea 

meselor rotunde în 

vederea monitorizării 

cazurilor de către 

Echipele 

multidisciplinare 

teritoriale (EMT), care 

au fost asistate în cadrul 

Centrului pentru  

asistența și protecția 

victimelor și 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

Organizația 

Internațională 

pentru 

Migrație 

Realizat 

În vederea fortificării capacităților reprezentanților EMT, la 

18.10.2017 în r. Fălești și la data de 19.10.2018 în r. Căușeni au fost 

organizate două mese rotunde cu genericul „Rolul EMT în 

soluționarea cazurilor în cadrul SNR și Mecanismul intersectorial de 

cooperare”. În cadrul acestor evenimente au participat specialiști ai 

EMT din raioanele Fălești, Sîngerei, Glodeni, Căușeni, Ștefan-Vodă 

și Cimișlia, fiind abordate dificultățile existente la nivel local în 

implementarea SNR și a mecanismului intersectorial de cooperare 

cu identificarea soluțiilor optime pentru depășirea legală a acestora. 

De asemenea, a fost pus în discuție procesul de monitorizare a 
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potențialelor victime ale 

TFU 

cazurilor referite către EMT, importanța  identificării de către  

specialiștii EMT în comunitate a copiilor abuzați cu asigurarea unui 

acces  eficient a acestora la serviciile psiho-sociale și juridice, 

precum și modalitățile  legale de referire a beneficiarilor - minori la 

Centrul pentru asistența și protecția victimelor și potențialelor 

victime ale TFU. 

10.3. Instituționalizarea 

Unității Naționale de 

Coordonare de către 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale prin 

completarea/modificare

a statului de personal al 

instituției  

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

 Realizat 

Urmare a reformei instituționale responsabilitățile UNC, anterior 

îndeplinite prin intermediul unei funcții cofinanțate de parteneri au 

fost atribuite unui consultant din cadrul Direcției ”Politici de 

asigurare a egalității între femei și bărbați” din cadrul MSMPS 

III. PEDEPSIRE 

11. Asigurarea 

protecției 

eficace a 

actorilor din 

domeniul 

justiției 

contra 

influenței 

externe  

 

 

11.1. Evaluarea 

Centrului pentru 

combaterea traficului de 

persoane al INI al IGP 

al MAI  și Procuraturii 

pentru combaterea 

criminalității organizate 

și cauze speciale sub 

aspectul factorilor de 

risc față de corupție, în 

special prin prisma 

modului de organizare 

pe interior, modul de 

interacțiune 

interinstituțională, 

managementul 

dosarelor, metode de 

audiere a victimelor și 

martorilor 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție 

 

 

 Realizat 

În calitate de executor au fost desemnaţi Procuratura Generală (PG), 

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) şi Centrul Naţional 

Anticorupţie (CNA), iar la nivel instituţional Procuratura 

Anticorupţie, ultima, de comun cu CNA au constatat că legislaţia 

existentă care reglementează mecanismul de evaluare a riscurilor 

faţă de corupţie este destul de complexă şi, după modul și termenul 

de realizare şi nivelul de implicare a autorităţilor, depăşeşte cadrul 

de realizare a măsurii instituit prin Setul de măsuri. În acest context, 

realizarea măsurilor prevăzute în pct.11.1 din Setul de măsuri nu-şi 

poate atinge în totalitate scopul în termen scurt și mediu, deoarece 

pe parcursul anului 2017 a avut loc modificarea procesului de 

management a riscurilor de corupţie, urmare a adoptării Legii 

integrităţii nr. 82 din 25.05.2017.  CCTP a fost informat despre 

necesitatea asigurării implementării Strategiei Naţionale de 

Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020, şi a acţiunii nr. 14, 

prioritatea II. 1 din Pilonul II al Planului de acţiuni, conform căreia 

entităţile publice sunt responsabile de „Asigurarea implementării 

managementului riscurilor de corupţie”. Activitatea menţionată 

implică realizarea indicatorilor de progres „elaborarea Registrului 
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riscurilor, care include şi riscurile de corupţie, precum şi 

completarea acestuia cu riscurile de corupţie după incidentele de 

integritate din cadrul entităţii publice”. În acest sens, au fost 

expediate două demersuri la data de 09.09.2017 şi 09.10.2017, 

ulterior, a fost acordată asistenţă metodologică privind 

managementul financiar şi control, precum şi elaborarea registrului 

riscurilor pentru obiectivul „Consolidarea integrităţii instituţionale”. 

În urma analizei activității CCTP, efectuate de către PG sub 

aspectul modului de organizare pe interior, modului de 

interacțiune interinstituțională, managementul dosarelor, metode 

de audiere, s-a determinat că, la moment, este în curs de dezvoltare 

un proiect a Strategiei şi Planul de activitate al CCTP. Referitor la 

structura CCTP careva obiecții la etapa primară a evaluării nu au 

apărut. Totodată, în vederea neadmiterii revictimizării victimelor 

TFU, precum şi ţinând cont de profilul victimelor - se impune 

necesitatea creării unei subdiviziuni specializate în asigurarea 

protecției și asistenței victimei. 

Pe parcursul anului 2017, de către Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității  Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au fost 

expediate 8 sesizări, din care una pe numele ministrului Afacerilor 

interne, una pe numele șefului IGP cu privire la problematica 

existentă de combatere a fenomenului, în special, TFU pentru 

exploatare în cerşit şi traficul de copii. O sesizare a fost expediată 

cu privire la încălcările depistate la capitolul păstrării corpurilor 

delicte, iar restul sesizărilor au vizat acţiunile și inacțiunile ofiţerilor 

de urmărire penală şi ale ofiţerilor de investigaţii.  

În perioada indicată a fost inițiată și o procedură disciplinară în 

privința unui ofițer de urmărire penală privind unele încălcări 

admise în cadrul activității. Ca rezultat a actelor de reacționare a 

procurorilor a fost sancţionat disciplinar un ofiţer de urmărire 

penală. Totodată, de către procurorii din cadrul PCCOCS nu au fost 

pornite cauze penale în privinţa colaboratorilor CCTP. În același 

timp, au fost restituite 18 cauze penale pentru completarea urmăririi 

penale, conform prevederilor art.292 din Codul de procedură 

penală. Cazuri de anulare a ordonanţelor emise de ofiţerii de 

urmărire penală din cadrul CCTP nu au fost. De asemenea, nu au 
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avut loc cazuri de excludere a probelor din dosar în baza art. 94 din 

Codul de procedură penală. 

11.2. Evaluarea etapei 

judiciare a procesului 

penal pe cazurile TFU 

și trafic de copii, sub 

următoarele aspectele: 

durata proceselor 

judiciare, modul de 

organizare a ședințelor, 

gradul de specializare a 

judecătorilor și 

procurorilor, care 

participă la judecarea 

cazurilor de TFU și 

trafic de copii, 

proporționalitatea 

pedepselor aplicate, 

gradul de menținere a 

soluțiilor adoptate de 

instanțele judiciare, 

abordarea victimei în 

cadrul ședințelor de 

judecată 

Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Curtea Supremă de 

Justiție, 

Procuratura pentru 

Combaterea 

Criminalităţii 

Organizate şi Cauze 

Speciale 

 Realizat 

PG a efectuat un studiu privind cauzele penale de TFU și trafic de 

copii cu întocmirea unui raport de evaluare în acest sens. Studiul va 

fi utilizat în cadrul seminarelor și atelierelor de lucru pentru 

instruirea judecătorilor și procurorilor. 

12. Asigurarea 

efectuării 

anchetelor 

eficiente, 

inclusiv în 

privința 

oficialilor 

guvernament

ali complici 

la TFU și 

impunerea 

unor sentințe 

12.1. Monitorizarea 

investigării, depistării 

infracțiunilor, urmăririi 

penale a cazurilor de 

TFU și trafic de copii, 

inclusiv în privința 

oficialilor 

guvernamentali 

(persoanelor cu funcţie 

de răspundere, 

persoanelor publice  şi 

celor cu funcţie de 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiției,  

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura pentru 

Combaterea 

Criminalităţii 

Organizate şi Cauze 

Speciale 

 Realizat 

În perioada de implementare a Setului de măsuri au fost pornite 24 

cauze penale în baza art.165 din Codul penal (1 cauză penală în 

privința unei persoane cu funcție de răspundere), 3 cauze penale 

privind fapte infracţionale prevăzute de art.165 din Codul penal au 

fost încetate, iar 9 - expediate în instanța de judecată.  

În aceeași perioadă au fost pornite 13 cauze penale în baza art. 206 

din Codul penal (1 cauză penală în privința unei persoane cu funcție 

de răspundere), în instanță fiind expediate 6 cauze penale din 

infracțiunile indicate. Totodată, au fost expediate în judecată 1 

cauză penală în baza art. 324 alin. (3) lit. a), 1 cauză penală în baza 

art. 326 alin.(1) Cod penal și 1 cauză penală în temeiul art. 168 alin. 
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suficient de 

stricte  

demnitate publică) și 

emiterea sentinţelor 

corespunzătoare 

(2) Cod penal, toate 3 referindu-se la persoane cu funcție de 

răspundere.  

Au fost pronunțate 5 sentințe în baza infracțiunilor prevăzute de 

art.165 din Codul penal în privința a 3 persoane și în privința a 4 

persoane acuzate de comiterea infracțiunii prevăzute de art.206 din 

Codul penal. 

13. Dezvoltarea 

capacităților 

specialiştilor 

instituţiilor 

organelor de 

drept în 

aplicarea 

legii şi 

investigarea 

cazurilor de 

TFU  

13.1. Instruirea 

specialiştilor din cadrul 

instituţiilor organelor de 

drept, conform 

necesităţilor 

determinate  în procesul 

investigării și 

examinării cauzelor   

Institutul Național al 

Justiției, Procuratura 

Generală, Centrul 

pentru combaterea 

traficului de persoane, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura pentru 

Combaterea 

Criminalităţii 

Organizate şi Cauze 

Speciale  

Organizația 

Internațională 

pentru 

Migrație, 

CI “La 

Strada”, 

Organizația 

pentru 

Securitate și 

Cooperare în 

Europa 

Realizat 

        În perioada 03.10.2017 - 31.10.2017 au avut loc 5 ateliere 

regionale organizate de SP, în parteneriat cu Misiunea OSCE în 

Moldova, privind schimbul de bune practici în domeniul prevenirii 

şi combaterii TFU. Invitați au fost specialiștii cu competențe în 

domeniu - preşedinții și secretarii Comisiilor teritoriale pentru 

combaterea TFU (CT), coordonatorii echipelor multidisciplinare 

teritoriale, polițiștii, procurorii, specialiștii din domeniul sănătăţii 

publice, învățământ și reprezentanţii ONG-urilor locale. 

      Angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) 

au participat în cadrul unui șir instruiri și ateliere de lucru: 

o în perioada 02-06.10.2017, în Chișinău, a avut loc atelierul de 

lucru “Analiza criminală ca sursă de informații în activitatea 

serviciilor de frontieră”, organizat de către experții din cadrul 

Centrului de Formare a Gărzii de Frontieră din Ketrzyn, 

Republica Poloneză; 

o în perioada 09-13.10.2017 și 16-20.10.2017, în Chișinău, a 

avut loc atelierul de lucru „Tehnici și tactici de detectare și 

prevenire a crimelor transfrontaliere”, organizat de către 

experții din cadrul Centrului de Formare a Gărzii de Frontieră 

din Ketrzyn, Republica Poloneză; 

o în perioada 11-12.10.2017, în Chișinău, s-a desfășurat atelierul 

de lucru “Drepturile migranților” organizat de Biroul OSCE 

pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului; 

o în perioada 16-20.10.2017, în Chișinău, a avut loc atelierul de 

lucru “Controlul al frontierelor, lupta împotriva criminalității 

transfrontaliere și a migrației ilegale”, organizat de către 

experții din cadrul Poliției Naționale a Spaniei (au fost instruiți 

56 reprezentanți ai IGPF).   

- În perioada 02-03.11.2017, Institutul Național al Justiției (INJ) 
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a realizat un curs de instruire cu genericul “Particularităţile 

investigării şi judecării infracţiunilor legate de trafic de 

persoane şi elemente corporale”. În cadrul activităţii respective 

au fost instruite 28 specialiști, dintre care 13 judecători şi 15 

procurori. Cursul a fost organizat în parteneriat cu CI “La 

Strada”şi Misiunea OSCE în Moldova; 

- La 28.11.2017, INJ în parteneriat cu Misiunea OSCE în 

Moldova a organizat un alt seminar cu acelaşi generic pentru 

asistenţi judiciari şi grefieri, în cadrul căruia au fost instruite 25 

specialiști, dintre care 23 asistenţi judiciari şi 2 grefieri;  

- În perioada 07-09.11.2017 un angajat al CCTP a participat la 

atelierul de lucru în scopul consolidării cooperării 

internaționale în domeniul combaterii TFU, organizat sub egida 

Secretariatului executive al Convenției Consiliului Europei 

privind lupta împotriva traficului de ființe umane, în  or. Sofia 

(Bulgaria); 

- În perioada 27-28.11.2017, 18 angajați ai CCTP au participat la 

cursurile de perfecţionare/specializare cu tematica ,,Activitatea 

de prevenire și combatere a TFU”, organizate de Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI; 

- În perioada 30.09-16.12.2017, un angajat a participat la Cursul 

de studiu în cadrul Academiei Naționale a Biroului Federal de 

Investigații, în USA (Quantico) 

- 3 procurori din cadrul Biroului antitrafic și crime cibernetice al 

Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi 

Cauze Speciale au efectuat o vizită de studiu în SUA, unde au 

avut întâlniri cu reprezentanții organelor competente în 

domeniul combaterii TFU;  

- La 14.12.2017 un angajat al Centrul pentru combaterea 

traficului de persoane (CCTP) a participat la atelierul de lucru 

al membrilor Grupului tehnic pentru elaborarea Profilului 

Migrațional Extins al Republicii Moldova, organizat de către 

Biroul Migrație și Azil; 

- În perioada 05-07.12.2017 un angajat al CCTP a participat la 

atelierul de lucru cu genericul ”Lupta împotriva exploatării 

sexuale a copiilor în mediul online” organizat în cadrul 
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Inspectoratului General al Poliției (IGP) de către experții din 

Polonia; 

- În perioada 06-08.12.2017, 6 angajați ai CCTP au participat la 

un Curs de instruire cu genericul ”Exploatarea sexuală a 

copiilor și măsuri speciale de protecție a copiilor victime”, 

eveniment organizat în cadrul proiectului ”Asigurarea 

accesului victimelor abuzului sexual la protecție legală și 

socială adecvată”, realizat cu sprijinul Ambasadei SUA; 

- În perioada 27.11- 22.12.2017, 5 angajați ai CCTP au participat 

la cursul de dezvoltare profesională ”Management și 

leadership”, în cadrul Academiei de administrare publică; 

- La 13-14.12, 15 angajați ai CCTP au participat la atelier de 

lucru cu genericul ”Protecția copiilor victime/martori a 

exploatării: Tehnici de audiere a victimelor minore”, eveniment 

organizat în cadrul Proiectului ”Diminuarea impactului negativ 

al violenței și abuzului față de copii și îmbunătățirea accesului 

la serviciile psiho-sociale și juridice”, finanțat de UNICEF 

Moldova, în comun cu Misiunea Organizației Internaționale 

pentru Migrație (OIM) Moldova; 

- 4 procurori au participat la Seminarul de instruire „Protecţia 

copiilor victime/martori a exploatării. Tehnici de audieri a 

victimelor minore” și la seminarul de instruire „Exploatarea 

sexuală comercială şi măsuri speciale de protecţie a copiilor 

victime” – organizat de Centrul Internațional „La Strada”. 

13.2. Instruirea 

procurorilor din cadrul 

secției specializate a 

Procuraturii Generale în 

domeniul întocmirii 

documentelor de 

politici și abordare 

analitică a fenomenelor 

infracționale, inclusiv și 

TFU 

Institutul Național al 

Justiției, 

Procuratura Generală 

 În curs de realizare 

În prezent se identifică surse externe și experți în domeniul analitic 

care va face posibilă realizarea acestei acțiuni.   

Acțiunea a fost transferată spre executare în Planul de acțiuni pentru 

anii 2018-2020 în vederea implementării Strategiei naționale de 

prevenire şi combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-

2023   

14.  Ajustarea 

cadrului legal 

14.1. Revizuirea 

competențelor și 

Ministerul Afacerilor 

Interne  

 În curs de realizare 

Proiectul HG de modificare și completare a HG nr. 283 din 
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cu privire la 

revizuirea 

statutului 

Centrului 

pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane  

subordonării Centrului 

pentru combaterea 

traficului de persoane 

cu trecerea acestuia în 

subordinea directă a 

Inspectoratului General 

al Poliției (acțiune 

direct dependentă de 

reforma instituțională) 

24.04.2013 “pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului 

Afacerilor Interne” și HG nr. 24.12.2012 “cu privire la structura şi 

efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliţiei” a fost 

expediat de către  Ministerul Afacerilor Interne către Cancelaria de 

Stat spre examinare prin demersul nr. 44/22-64 din 10.01.2018. 

 

IV. PARTENERIAT 

15. Consolidarea 

parteneriatulu

i public-

privat în 

vederea 

cooperării 

actorilor 

antitrafic 

 

 

 

15.1. Organizarea 

activităților de 

parteneriat public-privat 

la nivel local cu 

participarea   

Comisiilor teritoriale 

pentru combaterea TFU 

şi Echipelor 

multidisciplinare 

teritoriale  

Secretariatul 

permanent al 

Comitetului național 

pentru combaterea 

TFU, 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Autoritățile publice 

locale  

Organizația 

Internațională 

pentru 

Migrație, 

Organizația 

pentru 

Securitate și 

Cooperare în 

Europa 

Realizat 

- În perioada 03.10.2017 - 31.10.2017 au avut loc 5 ateliere 

regionale organizate de SP, în parteneriat cu Misiunea OSCE în 

Moldova, privind schimbul de bune practici în domeniul 

prevenirii şi combaterii TFU. Invitați au fost specialiștii cu 

competențe în domeniu - preşedinții și secretarii Comisiilor 

teritoriale pentru combaterea TFU (CT), coordonatorii echipelor 

multidisciplinare teritoriale, polițiștii, procurorii, specialiștii din 

domeniul sănătăţii publice, învățământ și reprezentanţii ONG-

urilor locale. 

- La 18.10.2017 în r. Fălești și la data de 19.10.2018 în r. Căușeni 

au fost organizate două mese rotunde cu genericul „Rolul EMT 

în soluționarea cazurilor în cadrul SNR și Mecanismul 

intersectorial de cooperare”. În cadrul acestor evenimente au 

participat specialiști ai EMT din raioanele Fălești, Sîngerei, 

Glodeni, Căușeni, Ștefan-Vodă și Cimișlia, fiind abordate 

dificultățile existente la nivel local în implementarea SNR și a 

mecanismului intersectorial de cooperare cu identificarea 

soluțiilor optime pentru depășirea legală a acestora. 

15.2. Revizuirea și 

modificarea 

corespunzătoare a 

Memorandumului  de 

colaborare semnat în 

anul 2008 dintre 

autoritățile publice 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Procuratura Generală, 

Procuratura pentru 

Combaterea 

Criminalităţii 

Organizate şi Cauze 

Organizația 

Internațională 

pentru 

Migrație,  

CI “La 

Strada” 

În curs de realizare 

La 28.12.2017 CCTP a organizat o ședință cu reprezentanții 

instituțiilor vizate și parteneri de dezvoltare în cadrul căreia au fost 

discutate opiniile și propunerile față de document, instituțiile care 

urmează suplimentar să fie incluse ca membre al acestuia. La 

25.01.2018 a avut loc ședința în care membrii au dezbătut drepturile 

și obligațiile fiecăruia conform Memorandumului și care urmează să 
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centrale, societatea 

civilă/organizațiile 

internaționale     

Speciale, Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

fie incluse în Memorandum. Acțiunea a fost inclusă suplimentar în 

Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 în vederea implementării 

Strategiei naționale de prevenire şi combatere a traficului de ființe 

umane pentru anii 2018-2023.   

 

 

 

 

 

 

 


