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Anexa 1 
 

Aprobat  
prin Hotărîrea Guvernului nr.484 

din  26 iunie  2014 
 

PLANUL NAŢIONAL  
de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 

pentru anii 2014-2016 
 

Activităţile Structurile 
responsabile 

Partenerii Termenele 
de realizare 

Cost., mii lei Indic. Rezultate 
     

 
1 2 3 4 5 6 7 8  

I. MĂSURI GENERALE  
1.1. COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR ANTITRAFIC   
Probleme identificate:  
 

 

Scopul:   
Obiectivul 1. Instituirea unei forme noi de management al Secretariatului 
permanent şi a activităţii comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de 
fiinţe umane bazat pe abordare sistemică.  

 

1.1.1. Ghidarea 
metodologică a 
comisiilor teritoriale 
pentru combaterea 
traficului de fiinţe 
umane în planificarea 
şi monitorizarea 
politicilor 

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent)  

Comisiile 
teritoriale pentru 

combaterea 
traficului de fiinţe 

umane 

2014-
2016 

   Realizat 
Secretariatul Permanent a elaborat proiectul Metodologiei de planificare şi monitorizare a implementării 
politicilor de prevenire şi combatere a TFU la nivel teritorial şi a fost expediat la 19.12.2016 pentru testare 
către Comisii teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane (CT). Documentul se doreşte să 
constituie un suport pentru CT la elaborarea informaţiilor despre rezultatele activităţilor realizate la nivel local 
şi la planificarea pentru următoarele perioade de realizare a politicilor de către CT. 

1.1.2. Realizarea 
vizitelor de lucru cu 
organizarea şedinţelor 
publice a comisiilor 
teritoriale pentru 
combaterea traficului 
de fiinţe umane 

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent) 

Comisiile 
teritoriale pentru 

combaterea 
traficului de fiinţe 

umane 

2014-
2016 

    Realizat 
SP în parteneriat cu Misiunea OIM în Moldova şi Misiunea OSCE în Moldova a organizat 7 şedinţe cu 
secretarii şi membrii CT (20.05, 23.05, 25.05, 30.05, 21.06, 30.06, 04.10.2016), unde s-au discutat subiecte ce 
ţin de implementarea politicilor de prevenire şi combatere a TFU la nivel local, rezultatele înregistrate, 
lacunele şi recomandările pentru activitatea CT-urilor. 

1.1.3. Elaborarea 
Instrucţiunii de 

Cancelaria de 
Stat 

Comisiile 
teritoriale pentru 

Semestrul 
II, 2014 

    Realizat în termenul stabilit 
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1 2 3 4 5 6 7 8  
planificare si 
monitorizare a 
activităţii comisiilor 
teritoriale pentru 
combaterea traficului 
de fiinţe umane 

(Secretariatul 
permanent) 

combaterea 
traficului de fiinţe 

umane  

 

Obiectivul 2. Stabilirea 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 

 

1.1.4. Identificarea şi 
promovarea în 
Parlament a modalităţii 
de raportare şi 
organizare a şedinţelor 
deputaţilor cu 
participarea instituţiilor 
publice şi 
reprezentanţilor 
societăţii civile din 
domeniu 

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent) 

Parlamentul, 
organizaţiile 

neguvernamentale, 
organizaţiile 

internaţionale 

2015-
2016 

     Nerealizat 
O primă iniţiativă de colaborare cu Parlamentul a avut loc  în data de 13 mai 2015. Această iniţiativă a avut 
loc în cadrul Vizitei de monitorizare a experţilor GRETA, cu privire la cea de a II-a rundă de evaluare a 
implementării Convenţiei CoE de luptă împotriva TFU. 
SP a avut o întrevedere cu dna Palihovici Liliana, vicepreşedintele Parlamentului şi dl Vladimir Ţurcan 
preşedintele Comisiei parlamentare privind drepturile omului şi relaţii interetnice, alţi deputaţi în vederea 
stabilirii unei cooperări şi a unui mecanism de monitorizare pe viitor. 
 

1.2. CADRUL LEGAL ŞI DE REGLEMENTARE  
Probleme identificate:   
Scopul:   
Obiectivul 1. Modificarea şi completarea actelor legislative şi normative.  
1.2.1. Coordonarea 
procesului de revizuire 
a cadrului normativ ce 
ţine de prevenirea şi 
combaterea traficului 
de fiinţe umane, 
traficului de copii, altor 
crime conexe în 
vederea îmbunătăţirii 
acestuia  

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent),  
Ministerul 
Justiţiei, 

Ministerul 
Afacerilor 

Interne 

Terre des Hommes 2015     Realizat parţial 
În perioada anului 2016 Secretariatul permanent a revizuit suplimentar HG nr. 234 din 29.02.2008 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane. 
Proiectul de modificare şi completare a acesteia urmează să fie expediată instituţiei competente în vederea 
aplicării procedurii tehnico-legale de promovare în Guvern. 
  

1.2.2. Examinarea şi 
promovarea proiectului 
hotărîrii Guvernului 
pentru modificarea şi 

Ministerul 
Justiţiei, 

Cancelaria de 
Stat 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie,  
Centrul 

Semestrul 
II, 2014 

    Nerealizat 
Prin demersul nr. 2404-55 din 22.06.2015 şi repetat nr. 2404-62 din 01.072015 Secretariatul permanent a 
expediat proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 241 din 20.10.2005 şi altor acte 
legislative în adresa Ministerului Justiţiei (MJ) pentru aplicarea procedurii tehnico-legale de avizare în vederea 
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1 2 3 4 5 6 7 8  
completarea Legii 
nr.241-XVI din 20 
octombrie 2005  
privind prevenirea şi 
combaterea traficului 
de fiinţe umane  

(Secretariatul 
permanent) 

Internaţional „La 
Strada” 

promovării în Guvern. 
Prin scrisoarea nr. 03/6315 din 19 mai 2016, MJ a expediat spre avizare instituţiilor competente proiectul de 
lege.  
La 12.07.2016 a avut loc o şedinţă în vederea discutării modificărilor efectuate de către MJ la proiectul de 
lege. Urmare a şedinţei, instituţiile competente au expediat către MJ propuneri adiţionale. Propunerile 
respective au fost introduse şi proiectul urmează să fie expediat spre avizare repetată.  

1.2.3. Revizuirea 
actelor normative în 
vederea scutirii de 
plată a victimelor 
traficului de fiinţe 
umane pentru obţinerea 
buletinelor de 
identitate 

Ministerul 
Tehnologiei 

Informaţiei şi 
Comunicaţiilor 

 Semestrul 
II, 2014 

 

    Realizat în termenul stabilit 

1.2.4. Definitivarea şi 
promovarea proiectului 
Regulamentului-cadru 
şi a standardelor 
minime de calitate 
pentru organizarea şi 
funcţionarea Centrului 
de asistenţă şi protecţie 
a victimelor traficului 
de fiinţe umane 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

 Semestrul 
I, 2015 

    Realizat în termenul stabilit 

1.2.5. Modificarea 
Regulamentului 
privind procedura de 
repatriere a copiilor şi 
adulţilor – victime ale 
traficului de fiinţe 
umane, traficului ilegal 
de migranţi, precum şi 
a copiilor neînsoţiţi 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

 2014     Realizat 
Prin HG nr. 850 din 08.07.20161, a fost modificat şi completat Regulamentul privind procedura de repatriere a 
copiilor și adulților – victime ale traficului de ființe umane, traficului ilegal de migranți, precum și a copiilor 
neînsoțiți, aprobat prin HG nr. 948 din 07.08.2008. 

1.2.6. Elaborarea 
Regulamentului-cadru 
de funcţionare a 
centrelor de asistenţă şi 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie 

2016     Realizat 
La 02.06.2016 a fost inaugurat Centrul de plasament de urgenţă pentru copii victime şi potenţiale victime ale 
violenţei, neglijării, exploatării şi TFU, care va oferi plasament temporar, de criză sau plasament de lungă 
durată pentru 10 copii. 

                                                
1 http://lex.justice.md/md/365821/  
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1 2 3 4 5 6 7 8  
protecţie pentru 
victimele şi 
potenţialele victime ale 
traficului de copii 

Prin Ordinul Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 201 din 25.10.2016 a fost modificat 
Regulamentul Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialilor victime ale TFU (CAP) în baza 
căruia s-a introdus o categorie nouă de beneficiari - copii victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării 
şi exploatării, care vor putea beneficia de diferite servicii de asistenţă (asistenţă medicală primară, cazare 
temporară, alimentare, consiliere juridică ş.a.). 

1.3. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII   
Probleme identificate:   
Scopul:    
Obiectivul 1. Sporirea nivelului de cunoaştere a actorilor antitrafic în vederea  
prevenirii, combaterii traficului de fiinţe umane şi asistenţei victimelor traficului 
de fiinţe umane prin abordări bazate pe drepturile omului. 

 

1.3.1. Instruirea 
personalului Poliţiei de 
Frontieră în domeniul 
identificării victimelor 
traficului de fiinţe 
umane 

Ministerul 
Afacerilor 

Interne 
 (Departamentul 

Poliţiei de 
Frontieră) 

EUBAM, 
Organizaţia 

Internaţională 
pentru Migraţie  

2014-
2016 

    Realizat 
În perioada de raportare 23 specialişti din cadrul Departamentului Poliţiei de Frontieră (DPF) au luat parte la 8 
instruiri, după cum urmează: 

1) 10-15.01.2016 - Sesiunea de instruire cu tematica: „Metode moderne de monitorizare a migraţiei ilegale 
şi TFU”, organizată în cadrul proiectului „Întărirea managementului ciclului de informaţii în lupta împotriva 
crimei organizate şi a migraţiei ilegale în scopul creşterii securităţii europene”, desfăşurat în or. Bucureşti, 
România (3 specialişti); 

2) 21-24.03.2016 – Atelier de lucru cu genericul: „Lupta împotriva crimelor transfrontaliere, inclusiv 
schimbul de bune practici privind noile metode/tehnici speciale de investigaţie”, în incinta MAI, desfăşurat în 
cadrul „Programului de cooperare poliţienească al Parteneriatului Estic” (4 specialişti); 

3) 11-13.04.2016 - Cursul de perfecţionare cu privire la „Activitatea de prevenire şi combatere a TFU”, 
desfăşurat în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” (10 specialişti); 

4) 23-27.05.2016 - Curs regional în domeniul formării formatorilor cu genericul: „Combaterea TFU, 
destinat poliţiştilor de frontieră din statele membre ale Parteneriatului Estic”, organizat în or. Kiev, Ucraina, 
de către Agenţia FRONTEX în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor privind Managementul Integrat 
al Frontierei de Stat” (1 specialist); 

5) 31.05-03.06.2016 - Curs de instruire, în domeniul formării formatorilor privind „Drepturile 
fundamentale ale omului şi combaterea TFU, destinat poliţiştilor de frontieră”, organizat în or. Iaşi, România, 
de către Agenţia FRONTEX în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor privind Managementul Integrat 
al Frontierei de Stat” (1 specialist); 

6) 14.06.2016 - Masa rotundă cu genericul „Strategia implementării mecanismului transnaţional al 
sistemului de referire pentru asigurarea protecţiei şi asistenţei victimelor TFU, copiilor neînsoţiţi şi 
migranţilor aflaţi în dificultate, în situaţie de criză”, organizat de către Misiunea OIM în Moldova, în or. 
Odessa, Ucraina (1 specialist); 

7) 05-08.09.2016 - Masa rotundă cu genericul ,,Aspectele practice privind procesul de identificare, oferire 
a ajutorului social şi repatriere a victimelor TFU, persoanelor aflate în situaţie de dificultate şi copiilor 
neînsoţiţi”, organizată în or. Odessa, Ucraina (1 specialist); 
    8) 25-28.10.2016 – Seminar privind „Combaterea TFU”, organizat în or. Stockholm, Suedia (1 specialist). 
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1 2 3 4 5 6 7 8  
1.3.2. Instruirea   
personalului organelor 
de drept inclusiv în 
domeniul creării şi 
funcţionării echipelor 
comune de investigaţii 

Procuratura 
Generală,   
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie, 
Ministerul 

Afacerilor Interne 
 
 

2014-
2016 

    Realizat 
1) 11.01-15.01.2016, 4 angajaţi din cadrul Centrului pentru combaterea traficului de persoane (CCTP) 

au participat în România la o sesiune de instruire cu tematica: „Metode moderne de monitorizare a migraţiei 
ilegale şi a TFU”; 

2) 22-26.02.2016, 6 angajaţi ai CCTP au participat în cadrul unui curs de instruire cu tematica: 
„Investigarea financiară a infracţiunilor de TFU”, organizat sub egida Inspectoratului General al Poliţiei 
Române în cooperare cu Misiunea OSCE în Moldova, care s-a desfăşurat în or. Bucureşti, România;  

3) 14-16.03.2016 reprezentanţii Procuraturii Generale (PG), CCTP, Secretariatului permanent, 
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), CI „La Strada”, Misiunii OIM în Moldova au 
efectuat o vizită de studiu în Haga, Olanda organizată în cadrul proiectului „Fortificarea răspunsului justiţiei 
penale la traficul de persoane, garantarea asistenţei juridice victimelor şi potenţialelor victime, şi a prevenirii 
violenţei domestice şi a crimelor de ură în Republica Moldova”, finanţat de către Biroul Internaţional pentru 
Droguri şi Aplicare a legii al Departamentului de Stat SUA; 

4) 07.04.2016, 4 angajaţi din cadrul CCTP au participat la un seminar de instruire în domeniul migraţiei 
şi azilului în Europa de Sud-Est, care s-a desfăşurat în mun. Chişinău; 

5) în perioada 12.04-13.04.2016 cu suportul Misiunii OIM în Moldova a fost organizat un atelier de 
lucru cu genericul „Investigarea crimelor TFU: urmărirea bunurilor ilicite în cadrul investigaţiilor financiare 
paralele”, în cadrul căruia au participat 22 de specialişti naţionali (reprezentanţi ai organelor de drept) şi 7 
experţi din Spania, Olanda, Ungaria şi Cipru, care au abordat cadrul juridic pertinent investigaţiilor financiare, 
importanţa acestora şi rolul fiecărui organ de drept, măsurile şi instrumentele necesare pentru investigarea 
eficientă a aspectelor financiare în cadrul cazurilor de TFU, confiscarea şi cooperarea în cazuri transnaţionale; 

6) 18-22.04.2016, 6 angajaţi din cadrul CCTP au participat la o sesiune de instruire privind utilizarea 
soft-urilor analitice I2Base şi Analyst Notebook, care s-a desfăşurat în mun. Chişinău; 

7) 21-22.04.2016 şi 23-24.06.2016 reprezentanţii PG şi CCTP au participat în calitate de formatori la 
lucrările seminarului „Aspecte privind investigarea şi judecarea crimelor de TFU: tehnici de audiere a 
victimelor/martorilor TFU”, organizat de către Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Misiunea 
OIM în Moldova. În cadrul acestei activităţi au fost instruiţi judecători, procurori şi ofiţeri de urmărire penală; 

8)  în perioada 24-25.05.2016, 2 angajaţi ai CCTP au participat în cadrul cursului de instruire privind 
analiza informaţiei în domeniul crimei organizate, evenimentul a fost organizat sub egida Oficiului European 
al Poliţiei (Europol) în mun. Chişinău; 

9) în perioada 05-10.06.2016 reprezentanţii PG în comun cu reprezentanţii CCTP şi ai Secretariatului 
Permanent au efectuat o vizită de studiu în Madrid, Spania organizată în cadrul proiectului „Fortificarea 
răspunsului justiţiei penale la traficul de persoane, garantarea asistenţei juridice victimelor şi potenţialelor 
victime ale TFU, şi a prevenirii violenţei domestice şi a crimelor de ură în Republica Moldova”, finanţat de 
către Biroul Internaţional pentru Droguri şi Aplicare a legii a Departamentului de Stat SUA; 

10)  12-16.09.2016 procurorii au efectuat o vizită de studiu în or. Oslo, Norvegia, organizată de către 
Misiunea NORLAM în Republica Moldova în parteneriat cu Reprezentanţa Asociaţiei Barourilor Americane 
Iniţiativa pentru Supremaţia Legii din Moldova (ABA ROLI Moldova). În cadrul vizitei de studiu au fost 
preluate bunelor practici ale organelor de drept din Norvegia privind respectarea drepturilor omului, inclusiv 
pe dimensiunea combaterii TFU; 
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1 2 3 4 5 6 7 8  
11) 18-23.09.2016 procurorii au efectuat o vizită de studiu în Israel, organizată de către Misiunea OSCE 

în Moldova în cadrul programului de prevenire şi combatere a TFU, vizita a avut ca obiectiv schimbul de 
experienţă şi fortificarea cooperării în domeniul combaterii TFU în scop de prelevare de organe, dar au fost 
abordate şi subiecte ce se referă la migraţia ilegală; 

12) 18-30.09.2016, un angajat al CCTP a participat în cadrul unui curs de instruire privind „Îmbunătăţirea 
performanţei în combaterea crimei organizate şi celei transfrontaliere”, al Matricei de politici privind 
liberalizarea regimului de vize pentru anii 2014-2016, în or. Caserta, Rep. Italiană;  

13) 19-24.09.2016, 3 angajaţi ai CCTP au participat în cadrul unei vizite de studiu în statul Israel 
organizată de Misiunea OSCE  în Moldova, în cadrul programului de prevenire şi combatere a TFU; 

14) în perioada 20-22.09.2016, angajaţii din cadrul CCTP au participat în calitate de formatori la 
cursurile de instruire organizate pentru ofiţerii de urmărire penală din cadrul IP teritoriale; 

15) în perioada 19-21.10.2016, un angajat al CCTP a participat la un curs de instruire, cea de-a 4-a 
Conferinţă globală a OIPC Interpol în domeniul TFU, care a avut loc în or. Lugano, Confederaţia Elveţiană; 

16) 26-27.10.2016 reprezentanţii Procuraturii au participat la lucrările primului seminar în cadrul 
componenţei II organizat de către autoritatea Poliţienească din Suedia în cadrul Programului pentru 
Parteneriatul Estic de Cooperare Poliţienească, sub egida Uniunii Europe, care a avut loc în or. Stockholm, 
Suedia; 

17) 27-28.10.2016  reprezentanţi ai CCTP, PG şi CNA  au participat la seminarul „Efectuarea 
investigaţiilor financiare în contextul investigaţiei infracţiunilor de TFU”, organizat de către Secretariatul 
permanent în parteneriat cu Consiliul Europei şi misiunea OIM în Moldova; 

18) 28.10.2016 procurorii au participat la seminarul de instruire „Drepturile victimelor infracţiunilor în 
cadrul procesului penal”, organizat în cadrul proiectului Uniunii Europene „Suport în coordonarea proiectului 
de susţinere a investigaţiilor pre-judiciare”;  

19) 18.11.16 procurorii au participat la seminarul de instruire „Aspecte privind investigarea şi judecarea 
crimelor de TFU: tehnici de audiere a victimelor/martorilor TFU”, organizat de către INJ; 

20) 16-18.11.2016, un angajat al CCTP a participat în cadrul cursului de instruire pe marginea utilizării 
sistemului informaţional dedicat activităţii speciale de investigaţii, mun. Chişinău; 

21) 21-25.11.2016, 2 angajaţi din cadrul CCTP au participat la un seminar de instruire în or. Minsk, 
Republica Belarus cu genericul „Schimbul de experienţe şi bune practici în domeniul combaterii TFU. Noi 
provocări şi ameninţări”; 

22)  02.12.16 procurorii au participat la seminarul cu tema „Protecţia victimei în procesul penal” organizat 
de către PG în comun cu INJ şi NORLAM; 

23) 06-07.12.2016 reprezentanţii Procuraturii au participat la lucrările seminarului transnaţional în 
domeniul prevenirii şi combaterii TFU organizat în cadrul proiectului finanţat de UE  Combaterea Traficului 
de Fiinţe Umane şi Crimei Organizate (THB/IFS/2) sub egida Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea 
Politicilor de Migraţiune (ICMPD), care a avut loc în or. Tirana, Albania. 

1.3.3. Desfăşurarea 
instruirii  personalului 
poliţiei privind 
urmărirea penală a 

Ministerul 
Afacerilor 

Interne 
(Departamentul 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie 

2014-
2015 

    Realizat în termenul stabilit 
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1 2 3 4 5 6 7 8  
spălării banilor şi 
utilizarea unor tehnici 
de investigaţii 
financiare în dosarele 
de trafic de fiinţe 
umane 

Poliţiei de 
Frontieră, 

Inspectoratul 
General al 
Poliţiei), 

Centrul Naţional 
Anticorupţie 

1.3.4. Instruirea 
lucrătorilor medicali 
privind identificarea şi 
asistenţa victimelor 
traficului de fiinţe 
umane 

Ministerul 
Sănătăţii 

Organizaţiile 
internaţionale, 
organizaţiile 

neguvernamentale 

2014-
2016 

    Realizat 

Prin Dispoziţia Ministerului Sănătăţii nr. 62 din 16.02.2016 a fost aprobat: 

1) Programul anual al Consfătuirilor lunare în serviciul de sănătate a reproducerii pentru anul 2016; 
2) Tematica Consfătuirilor lunare în serviciul de sănătate a reproducerii pentru anul 2016. 

Astfel, pe parcursul anului au fost organizate 11 Consfătuiri la care au participat specialiştii din cabinetele de 
sănătate a reproducerii, Centrele de Sănătate a Femeii. În total la aceste Consfătuiri au participat peste 500 
persoane. 

1.3.5. Elaborarea şi 
adoptarea materialului 
de suport pentru 
instruirea continuă a 
specialiştilor din cadrul 
Sistemului Naţional de 
Referire 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

Centrul 
Internaţional „La 

Strada”,  
Organizaţia 

Internaţională 
pentru Migraţie,  

Centrul de Drept al 
Femeilor,  

Centrul Naţional de 
Formare, Asistenţă, 

Consiliere şi 
Educaţie din 

Moldova 
„CNFACEM” 

Semestrul 
II, 2015 

    Nerealizat 
În contextul aprobării Regulamentului de activitate a Agenției Naționale Asistență Socială va fi posibilă 
realizarea acțiunii date pe parcursul anului 2017-2018. Astfel de competența Agenției va fi elaborarea cadrului 
metodologic pentru implementarea unitară a legislației în domeniul asistenței sociale. Aceasta va asigura 
elaborarea/revizuirea regulamentelor – cadru, standardelor de calitate, ghiduri, manuale operaționale, politici 
instituționale, etc. Totodată, Agenția va gestiona activitatea instituțiilor de asistență socială și de 
reabilitare/recuperare în care MMPSF are statut de fondator. 

1.3.6.Instruirea 
continuă a echipelor 
multidisciplinare de 
nivel raional şi 
comunitar din cadrul 
Sistemului Naţional de 
Referire în domeniul 
antitrafic 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie 
 

2014     Suplimentar în 2016 
Misiunea OIM în Moldova a susţinut MMPSF în desfăşurarea a 4 sesiuni de instruiri continue a membrilor 
echipelor multidisciplinare la nivel comunitar la aspectele de consolidare a capacităţilor acestora în vederea 
lucrului cu beneficiarii Sistemului naţional de referire pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor 
victime ale TFU (SNR), după cum urmează: 

1. Raionul Edineţ (22-25.11.2016), consolidarea capacităţilor membrilor din 32 echipe 
multidisciplinare, în cadrul cărora au fost instruiţi 128 de specialişti. 

2. Raionul Basarabeasca (01.12.2016), consolidarea capacităţilor membrilor din 7 echipe 
multidisciplinare, în cadrul cărora au fost instruiţi 28 de specialişti.  

3. Raionul Teleneşti (13-16.12.2016), consolidarea capacităţilor membrilor din 31 echipe 
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multidisciplinare în cadrul cărora au fost instruiţi 104 de specialişti. 

4. Raionul Drochia (19-21.12.2016), consolidarea capacităţilor membrilor din 27 echipe 
multidisciplinare, în cadrul cărora au fost instruiţi 83 de specialişti.  

1.3.7. Instruirea 
specialiştilor din cadrul 
agenţiilor teritoriale 
pentru ocuparea forţei 
de muncă, responsabili 
de acordarea asistenţei 
la integrarea 
profesională a 
victimelor traficului de 
fiinţe umane 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 
(Agenţia 

Naţională pentru 
Ocuparea Forţei 

de Muncă) 

 2014-
2016 

    Realizat 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în parteneriat cu Misiunea OIM în  Moldova 
şi Unitatea Naţională de Coordonare (UNC) a SNR a organizat în perioada 08.06-09.06.2016 seminarul de 
instruire cu tematica „Incluziunea în câmpul muncii a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU” la care au 
participat 43 de specialişti din cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (AOFM) şi 
ANOFM. Seminarul a avut drept scop consolidarea capacităţilor specialiştilor AOFM în oferirea de servicii 
consolidate victimelor şi potenţialelor victime ale TFU în vederea integrării pe piaţa muncii, precum şi 
promovarea mecanismelor de cooperare între instituţiile publice şi cele comunitare. 

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

Ministerul 
Educaţiei 

(Universitatea de 
Stat din 

Moldova) 

Centrul 
Internaţional „La 

Strada” 

2014-
2016 

    Realizat 
1) Universitatea de Stat din Moldova - programul de master  „Psihologie judiciară” (Ordinul ministrului 
educaţiei nr. 20 din 24.01.2014), la anul II au studiat 12 persoane; 
2) Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi - începând cu anul de studii 2008-2009 a fost iniţiat Programul 
de master Psihologia juridică (masterat de profesionalizare), cu o durată de 2 ani, 120 de credite de studii. 
Instituţia  a avut 5 promoţii de absolvenţi la această specializare cu un număr total de 80 de persoane. 
 3) Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - începând cu anul de studii 2013-2014 a fost lansat 
Programul de master Psihologia juridică (masterat de cercetare), cu o durată de 2 ani (120 de credite). În anul 
de studii 2014-2015 a absolvit studiile prima promoţie-12 persoane. În anii de studii 2014-2015 şi 2015-2016 
la Programul de master s-au înscris 10 persoane şi respectiv - 5 persoane. 

1.3.9. Organizarea 
seminarelor de 
dezvoltare a 
capacitătilor 
profesioniştilor 
(asistenţi sociali, 
autorităţi tutelare, 
educatori, profesori) 
pentru prevenirea 
traficului de fiinţe 
umane 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei, 
Sociale şi 
Familiei 

 

Centrul de 
Informare şi 
Documentare 

privind Drepturile 
Copilului, 
autorităţile 

administraţiei 
publice locale 

Semestrul 
I,  

2014 

    Realizat în termenul stabilit 

1.3.10. Dezvoltarea şi 
pilotarea unui program 
de instruire a avocaţilor 
care prestează servicii 
de asistenţă juridică 

Ministerul 
Justiţiei,  

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 

Consiliul Naţional 
pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 
de Stat , 

Organizaţia 

2015     În curs de realizare 
În perioada 28-29.06.2016 Misiunea OIM în Moldova a susţinut desfăşurarea unui seminar pentru juriştii din 
cadrul autorităţilor publice locale, bazat pe programul de instruire anterior elaborat pentru juriştii care 
prestează servicii juridice garantate de stat. Seminarul a avut drept scop informarea şi sensibilizarea acestora 
despre domeniul TFU, referirea victimelor TFU către avocaţii care prestează servii juridice garantate de stat, 
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garantată de stat în 
domeniul asistenţei 
victimelor şi 
potenţialelor victime 
ale traficului de fiinţe 
umane  şi a cooperării 
în cadrul Sistemului 
Naţional de Referire  

şi Familiei Internaţională 
pentru Migraţie,  

Centrul Naţional de 
Formare, Asistenţă, 

Consiliere şi 
Educaţie din 

Moldova 
„CNFACEM” 

precum şi consolidarea capacităţilor acestora în consilierea primară a victimelor.  
 

1.3.11. Actualizarea şi 
implementarea 
programelor de 
formare continuă a 
cadrelor didactice şi a 
psihologilor şcolari 
implicaţi în activităţile 
de prevenire a 
traficului de fiinţe 
umane 

Ministerul 
Educaţiei 

(Institutul de 
Ştiinţe ale 
Educaţiei) 

 2014-
2016 

    Realizat 
La 31.12.2015 a fost emis Ordinul ministrului educaţiei nr. 1249 „Cu privire la aprobarea Planurilor de 
formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere pentru anul 2016”. 
 În planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice/manageriale pentru anul 2016 au fost 
incluse următoarele programe tematice de formare: Psihologie (pentru psihologi şcolari), Educaţia civică, 
Asistenţă socială, Psihopedagogie (pentru educatori din şcolile internat şi pedagogii sociali), Psihopedagogie 
(pentru educatorii şcolilor internat), Managementul  educaţional  (pentru directori adjuncţi educaţie), Cadre 
didactice de sprijin etc., care includ subiecte cu tematica prevenirii TFU. 
 În conformitate cu Planurile de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere pentru 
anul 2016  în instituţiile abilitate cu formare continuă, în perioada de referinţă, au fost formate următoarele 
categorii de cadre didactice care realizează conţinuturile ce vizează problem educaţionale specific prevenirii 
abuzului, neglijării, inclusiv a TFU: 
Psihologi şcolari – 64 de persoane; 
Educaţia civică – 46  persoane; 
Asistenţă socială – 17  persoane; 
Educatori din şcolile internat – 80 de persoane; 
Directori adjuncţi pentru educaţie – 70 de persoane. 
În perioada de referinţă, unitatea de curs Educaţie incluzivă a fost studiată la cursurile de formare de către 17 
profesori la specialitatea Pedagogia în învăţământul primar. 

1.4. MANAGEMENTUL INFORMAŢIONAL ŞI CERCETĂRILE  
Probleme identificate:   
Scopul:   
Obiectivul 1. Schimbul sistematic de date şi informaţii la nivel naţional şi 
internaţional cu respectarea standardelor internaţionale de protecţie a datelor 
personale. 

 

1.4.1. Perfecţionarea 
programului 
computerizat al 
Secretariatului 
permanent prin 
automatizarea 

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent) 

ICMPD Semestrul 
I,  2014 

    Realizat în termenul stabilit 
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proceselor de colectare 
a datelor statistice 
privind trafic de fiinţe 
umane 
1.4.2. Îmbunătăţirea 
mecanismului de 
colectare a datelor 
despre fenomenul 
traficului de fiinţe 
umane şi combaterea 
acestui fenomen 

Ministerul 
Afacerilor 

Interne 
(Inspectoratul 

General al 
Poliţiei) 

ICMPD 2014-
2015 

    Realizat în termenul stabilit 

1.4.3. Elaborarea 
Metodologiei de 
analiză a informaţiei 
privind  traficul de 
fiinţe umane colectate 
din baza de date a 
Ministerului Afacerilor 
Interne 
 

Ministerul 
Afacerilor 

Interne 
(Inspectoratul 

General al 
Poliţiei)  

ICMPD Semestrul 
II, 2014 

    Realizat în termenul stabilit 

1.4.4. Elaborarea 
rapoartelor analitice 
periodice privind 
tendinţele în evoluţia 
traficului de fiinţe 
umane   

Ministerul 
Afacerilor 

Interne 
 (Inspectoratul 

General al 
Poliţiei) 

 Semestrial, 
2014-2016 

    Realizat 
CCTP a elaborat Raportul „Monitorizarea situaţiei în domeniul traficului de fiinţe umane - analiza stării şi 
dinamicii infracţionale pentru anul 2015”, care a fost prezentat la 24.10.2016 într-o şedinţă care a întrunit 
reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, organizaţii nonguvernamentale, organizaţii internaţionale şi 
mass-media.  
Raportul a fost publicat pe www.antitrafic.gov.md2  

1.4.5. Elaborarea şi 
distribuirea studiului 
„Evaluarea respectării 
aspectelor gender în 
asistenţa copiilor 
repatriaţi” 
 

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent) 

Terre des Hommes  2014      Realizat în termenul stabilit 

1.4.6. Elaborarea şi 
distribuirea studiului 
„Necesităţile copilului 

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 

Terre des Hommes 2014     Realizat în termenul stabilit 

                                                
2 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=843&t=/Rapoarte/Nationale/Raport-CCTP-Monitorizarea-situatiei-in-domeniu-traficului-de-fiinte-umane-analiza-starii-si-
dinamicii-infractionale-pentru-anul-2015  
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aflat în contact cu 
sistemul de justiţie în 
Republica Moldova” 
 

permanent) 

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

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent) 

Terre des Hommes 2014     Realizat în termenul stabilit 

Obiectivul 2. Informarea rapidă a instituţiilor de stat de către misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova privind cazurile de trafic 
identificate în străinătate. 

 

1.4.8. Elaborarea şi 
implementarea 
sistemului 
informaţional privind 
informarea imediată 
despre cazurile de 
trafic de fiinţe umane 
identificate în 
străinătate 
 

Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene 

Ministerul 
Afacerilor Interne, 
Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Semestrul 
II, 2014 

 

    Realizat în termenul stabilit 

Obiectivul 3.  Dezvoltarea cercetărilor în problema traficului de fiinţe umane şi a 
fenomenelor conexe, precum şi a practicilor bune în combaterea fenomenelor 
respective. 

 

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

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent) 

 

Centrul 
Internaţional „La 

Strada” 

Semestrul 
II, 2014 

    Realizat în termenul stabilit 

1.4.10. Elaborarea şi 
publicarea unui studiu 
privind evaluarea 
calităţii serviciilor 
prestate victimelor 
traficului de fiinţe 
umane şi traficului de 

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent) 

Centrul 
Internaţional „La 

Strada”, 

Semestrul 
II, 

2015 

    Realizat în termenul stabilit 
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copii din perspectiva 
drepturilor omului 
1.5. ANALIZA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA  
Probleme identificate:     
Scopul:   
Obiectivul 1. Analiza informaţiilor despre realizarea politicii antitrafic.    
1.5.1 Monitorizarea 
gradului de 
implementare a 
Strategiei Sistemului 
Naţional de Referire 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie  
 

2014 -
2016 

    Realizat 
La 12.04.2016 MMPSF, cu suportul Misiunii OIM în Moldova a organizat o masă rotundă cu genericul 
„Monitorizarea şi evaluarea gradului de implementare a Strategiei Sistemului Naţional de Referire pentru 
protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor TFU ”, cu participarea reprezentanţilor APC, coordonatorilor 
echipelor multidisciplinare raionale, ONG-urilor active în domeniu, organizaţiilor internaţionale, centrelor 
prestatoare de servicii şi societăţii civile.  
A fost elaborat Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Strategiei SNR pentru protecţia şi 
asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU pentru anul 2015 şi plasat pe pagina web a MMPSF: 
http://www.mmpsf.gov.md/sites/default/files/document/attachments/snr3223_0.pdf  

1.5.2. Susţinerea 
activităţilor de 
monitorizare în cadrul 
Sistemului Naţional de 
Referire şi a cazurilor 
asistate 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie,  
autorităţile 

administraţiei 
publice locale 

2014 -
2016 

    Realizat 
Pentru  perioada anului 2016 în cadrul CAP au fost asistaţi următorii beneficiari: 

 86 victime ale TFU (72 adulţi şi 14 minori), 
 100 cazuri de prevenire,  
 270 cazuri de violenţă în familie, 
 21 copii rămaşi fără îngrijire părintească,  
 11 minori neînsoţiţi, identificaţi pe teritoriul altor state, 
 56 migranţi în dificultate. 

În total în cadrul CAP au fost asistate: 86 VTFU şi 489 potenţiale victime ale TFU. 
Misiunea OIM în Moldova a susţinut CAP în desfăşurarea a 4 mese rotunde la tema „Rolul echipelor 
multidisciplinare în soluţionarea cazurilor în cadrul Sistemului Naţional de Referire”, după cum urmează: 

 11 octombrie 2016: raioanele Nisporeni, Basarabeasca şi Orhei, cu participarea a 8 specialişti de la 
nivel teritorial. 

 12 octombrie 2016: raioanele Ştefan-Vodă, Hânceşti şi Călăraşi, cu participarea a 11 specialişti de la 
nivel teritorial. 

 8 noiembrie 2016: raioanele Cantemir, Căuşeni şi mun. Bălţi, cu participarea a 11 specialişti de la 
nivel teritorial. 

 9 noiembrie 2016: raioanele Anenii-Noi, Dubăsari şi Floreşti, cu participarea a 10 specialişti de la 
nivel teritorial.  

1.5.3. Elaborarea 
proiectului raportului 
final privind 
implementarea 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie, 
autorităţile 

2016     În curs de realizare  
Raportul final privind implementarea Strategiei SNR pentru anii 2009-2016 va fi elaborat după finisarea 
Raportului pentru anul 2016 privind implementarea Strategiei SNR 2009-2016. Acest raport va conţine 
analiza rapoartelor anuale de monitorizare anterioare(2009-2016) şi evaluarea implementării obiectivelor 
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Strategiei   Sistemului 
Naţional de Referire 
2009-2016  

administraţiei 
publice locale  

strategiei precum şi dificultăţile cu care s-au confruntat autorităţile în realizarea acţiunilor. 

1.5.4. Elaborarea 
Raportului analitic 
privind prevenirea şi 
combaterea traficului 
de fiinţe umane pentru 
anii 2010-2014 
 

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent) 

OSCE 
  

2014       Realizat în termenul stabilit 

1.5.5. Elaborarea 
conceptului 
monitorizării politicii 
de stat în domeniul 
antitrafic 

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent) 

Centrul 
Internaţional „La 

Strada”, 
Organizaţia 

Internaţională 
pentru Migraţie 

Semestrul  
II, 2014 

    Realizat în termenul stabilit 

1.6. MOBILIZAREA RESURSELOR ŞI BUGETULUI  
Probleme identificate:   
Scopul:   
Obiectivul 1. Creşterea treptată a finanţării pentru implementarea activităţilor 
antitrafic în bugetele instituţionale.  

 

1.6.1.Instituţionalizarea 
Unităţii Naţionale de 
Coordonare a 
Sistemului Naţional de 
Referire în cadrul 
Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie 
 

2015     Nerealizat  
În contextul implementării Strategiei privind reforma administraţia publice şi a Planului de acţiuni pentru anii 
2016-2020 aprobată prin HG nr.911 din 25 iulie 2016, numărul şi structura ministerelor urmează a fi 
modificată. Astfel, realizarea acţiunii date va fi posibilă după consultarea publică a noii structuri a Guvernului. 
Finanțarea UNC a fost inclusă în CBTM pentru anul 2018.  
 

1.6.2. Identificarea şi 
colaborarea cu ONG-
urile din administraţia 
publică locală de 
nivelul întîi şi nivelul 
al doilea în vederea 
încurajării şi susţinerii 
acestora, dezvoltarea 
serviciilor destinate 

Autorităţile 
administraţiei 
publice locale, 
Cancelaria de 

Stat 
(Secretariatul 
permanent) 

Organizaţiile 
neguvernamentale 

de nivel local 

2014-
2016 

    Realizat 
Pe parcursul anului Secretariatul permanent a organizat un număr de instruiri  pentru reprezentanţii CT, în 
cadrul cărora au participa şi reprezentanţii ONG-urilor locale: 

 În perioada 20.05 – 30.06.2016 Secretariatul permanent, în parteneriat cu Misiunea OSCE în 
Moldova, a organizat 6 ateliere regionale privind schimbul de bune practici în domeniul antitrafic, în 
cadrul cărora au participat 15 preşedinţi ai CT, 9 reprezentanţi ai ONG-urilor locale şi Centrele de 
Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT), 5 primari, 114 membri ai CT, coordonatori ai Echipelor 
multidisciplinare teritoriale (EMT). 

 În perioada 19.07-20.07, 21.07-22.07 şi 02.08-03.082016, la iniţiativa Secretariatului permanent în 
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victimelor şi 
potenţialelor victime 
ale traficului de fiinţe 
umane 

parteneriat cu ICMPD Viena au fost organizate ateliere de lucru cu genericul „Consolidarea 
capacităţilor de atragere a resurselor financiare pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate 
victimelor TFU în cadrul Sistemului Naţional de Referire”. Scopul evenimentului a constat în 
ghidarea metodologică de planificare a activităţilor antitrafic, atragerea resurselor financiare pentru 
activităţi de prevenire, asistenţă şi protecţie, managementul de proiecte, consolidarea parteneriatelor 
cu ONG-urile de la nivel local. Grupul ţintă al seminarului l-au constituit secretarii CT şi 
reprezentanţii ONG-urilor locale: 40 specialişti ai APL şi 37 reprezentanţi ai ONG-urilor locale. 

II. PREVENIREA  
2.1. SENSIBILIZAREA ŞI EDUCAŢIA PUBLICULUI LARG   
Probleme identificate:   
Scopul:   
Obiectivul 1. Informarea opiniei publice cu privire la  pericolul şi consecinţele 
fenomenului traficului de fiinţe umane şi a fenomenelor conexe (exploatarea 
imigranţilor, exploatarea sexuală comercială a copiilor, violenţa în familie etc.). 

 

2.1.1. Desfăşurarea 
unei mese rotunde cu 
genericul „Pericolele şi 
consecinţele traficului 
de fiinţe umane” 

Ministerul 
Culturii 

 

Autorităţile 
administraţiei  
publice locale 

Semestrul 
II, 

2014 

    Realizat în termenul stabilit 

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

Ministerul 
Culturii 

 

Autorităţile 
administraţiei  
publice locale 

Semestrul  
II, 

2014-
2016 

    Realizat 
1. Direcţia cultură Chişinău BM „B.P. Haşdeu” (parteneri: CI „La Strada”) – 18 filme proiectate, 327 
participanţi (ianuarie-decembrie):  

 Spectacolul „Oameni ai nimănui”;  
 Film „Lilya 4-Ever”;  
 Film „Povestea unei traficante”;  
 Film documentar „Oameni noi, vechi suferinţe”.  

2. Secţia cultură Anenii Noi (parteneri: CI „La Strada”, Grupul de iniţiativă a tinerilor din localitate) – 2 filme 
proiectate, 200 participanţi (martie-aprilie): 

 Filmul artistic „Arrivederci”; 
 Filmul artistic „Culorile”, în baza filmului au avut loc discuţii interactive faţă de informarea şi 

formarea atitudinii de a nu tolera violenţa în familie şi societate.  
3. Secţia cultură Cahul (parteneri: Biblioteca raională „Andrei Ciurunga”) – 1 film proiectat, 18 octombrie: 

 Filmul informativ „Combaterea traficului de fiinţe umane” 
4. Direcţia cultură, tineret, sport şi turism Căuşeni (parteneri: Studioul cinematografic „Luceafărul”)- 4 filme 
proiectate cu tematica TFU, 18 iunie. 
5. Secţia cultură Donduşeni - 3 filme proiectate, 60 participanţi, în perioada lunilor mai, 
septembrie, octombrie:  

 Film „Traficul de fiinţe umane”;  
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 Film „Spune NU traficului de persoane”;  
 Film „Nu fi o victimă de carne vie”;  
 Film „Sclave de export” 

6. Secţia cultură şi turism Făleşti - 1 film proiectat, 127 participanţi; 1 reportaj tematic proiectat, 73 
participanţi, perioada lunilor aprilie şi septembrie: 

 Film „Victime ale sclaviei sexuale” 
 Reportaj televizat „Devin marfă în mâinile traficanţilor” 

7. Serviciul Cultură Glodeni (parteneri: Biblioteca publică raională ”V. Coroban” Glodeni) – 3 filme 
proiectate pentru elevii din claselor a X-XII, perioada lunilor martie, septembrie, noiembrie: 

 Film „Marfa şi banii”  
 Film „Sclave la export”  
 Film „Povestea unei traficante de femei” 

8. Secţia cultură Orhei (parteneri: Colegiu de medicină or. Orhei) - 2 filme proiectate; 
22 participanţi, perioada lunii decembrie: 

 Filmul „Sclavie modernă” 
9. Secţia Cultură Rezina - 6 filme cu tematica TFU proiectate, perioada lunilor februarie, octombrie 
10. Secţia cultură, turism, tineret şi sport Străşeni (parteneri: ONG „One Word în Străşeni”, Casa de cultură s. 
Ţigăneşti) – 2 filme documentare cu tematica TFU proiectate, 220 participanţi, 3 iulie, 7 iulie.  
11. Direcţia cultură, tineret, sport şi turism Ştefan Vodă (parteneri: ONG „Aripi europene”) – 5 filme 
proiectate, perioada lunii mai: 

 Film „Marfa şi banii”   
 Film documentar„Sclave la export” 
 Film de scurt metraj „Acum Viaţa este de Vânzare” 
 Film „ Iadul îngerilor”   
 Film „Paradis pierdut” 

12. Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca – 3 filme proiectate, perioada lunilor octombrie – 
noiembrie 
13. Sala cu Orgă – 1 film proiectat, 7 septembrie 

2.1.3. Organizarea unor 
dezbateri cu 
participarea 
reprezentanţilor 
Centrului pentru 
combaterea traficului 
de persoane şi 
birourilor regionale din 
subordinea acestuia cu 
tematica „Traficul de 
fiinţe umane: un 

Ministerul 
Culturii 

  

Ministerul 
Afacerilor Interne 

 

2014-
2016 

    Realizat 
1. Direcţia cultură, tineret, sport şi turism Cahul, Inspectoratul de Poliţie - 1 masă rotundă desfăşurată, 70 
participanţi, 17 martie: 

 Masă rotundă „Pericolele şi consecinţele ale TFU” Discuţii la temă, prezentarea unor materiale 
ilustrative. 

2. Secţia cultură şi turism Nisporeni, Inspectoratul de poliţie -1 acţiune realizată în 23 de localităţi, 300 
beneficiari, 20-24 octombrie: 

 Masă rotundă cu genericul Traficul de fiinţe umane – un flagel al societăţii contemporane 
3. Secţia cultură, turism, tineret şi sport Străşeni, Centrul de sănătate prietenos tinerilor; 
Inspectoratul Raional de Poliţie - 3 mese rotunde desfăşurate, 10.04.2016, 18.11.2017, 25.11.2017: 
Desfăşurarea meselor rotunde cu genericul: 
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pericol ce mă priveşte”  Masă rotundă „Instruirea şi formarea abilităţilor necesare în câmpul muncii pentru tineri”; 

 Masă rotundă „Cu privire la modul sănătos de viaţă – lupta cu HIV SIDA, abuzul de alcool, tutun, 
droguri”; 

 Masă rotundă „Nonviolenţa”. 
4. Secţia cultură tineret şi sport Teleneşti, Consiliul Raional Teleneşti; Centrul Medicilor de Familie, Direcţia 
Asistenţa Socială Parentală; Inspectoratul de Poliţie - 1 masă rotundă desfăşurată, 56 de participanţi; 1 seminar 
desfăşurat, 70 beneficiari, perioada lunii octombrie: 

 Masă rotundă cu genericul „Abilitarea femeilor, victime a violenţei domestice şi a TFU”.  
 Seminar cu genericul „Traficul de  fiinţe umane,consecinţele acestuia şi măsurile de prevenire”.  

5. Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca, Inspectoratul de Poliţie Soroca, 17 octombrie, 14-18 martie: 
 Masă rotundă cu genericul ,,Pericolele şi consecinţele TFU”. 
 Oră de dirigenţie ,,Traficul de persoane este sclavia erei moderne”. 

2.1.4. Organizarea 
anuală a mesei rotunde 
cu tematica 
„Consecinţele 
traficului de fiinţe 
umane asupra culturii 
personale a 
adolescenţilor în 
familiile unde 
absentează unul sau 
ambii părinţi” 

Ministerul 
Culturii 

 Semestrul 
II, 

2014-
2016 

    Realizat 
1. Direcţia cultură Chişinău BM „B.P. Haşdeu” (parteneri: Centrul Naţional al Activiştilor în domeniul 
Drepturilor Omului, C.I. „La Strada”) - 6 mese rotunde organizate, 245 participanţi; 10 lecţii publice 
organizate, 307 participanţi; 34 de discuţii/ dezbateri desfăşurate, 637 participanţi; 6 ore de lectură organizate, 
76 participanţi; 2 instruiri organizate, 15 participanţi; 2 campanii desfăşurate, 98 participanţi; 3 activităţi 
desfăşurate, 105 participanţi, perioada lunilor ianuarie-decembrie:  

 Mese rotunde: Securitatea comunicării pe Internet a adolescenţilor; Căile de soluţionare ale TFU. 
 Lecţii publice: Răspunderea penală pentru TFU; Pericolele şi consecinţele TFU; Cunoaştem Linia 

Fierbinte. 
 Discuţii/dezbateri: Traficul de fiinţe umane: copii în situaţie de risc; Victimă a traficului de persoane 

poţi fi chiar tu!; Ai grijă cu cine stai de vorbă; Copilul şi siguranţa pe NET. 
 Ore de lectură: Statutul persoanelor traficate (din cartea Contracararea TFU); Ce trebuie să 

cunoaştem despre TFU. 
 Instruiri: STOP traficului de fiinţe umane; Căile de soluţionare a problemei TFU. 
 Campanii de informare: Părinţii, copiii – nu traficului; Nu traficului de fiinţe umane! 
 Zile de informare: Demnitatea ta e în mâinile tale – păstreaz-o!; Siguranţa pe Internet. 

2. Direcţia principală a culturii şi turismului UTA Găgăuzia – 1 masă rotundă organizată, perioada lunii 
aprilie: 

 Masă rotundă Traficul de fiinţe umane – principala problemă a sec. XXI 
3. Secţia cultură Anenii Noi - 1 lecţie desfăşurată;1 seminar organizat, 10 participanţi, perioada lunilor mai şi 
octombrie: 

 Lecţie informativ-educativă „Victima TFU” Vizionarea spoturilor sociale ce abordează problema 
prevenirii şi combaterii acestui tip de infracţiune, răspândit în Republica Moldova.  

 Seminar de familiarizare cu fenomenul TFU  „Pericolele şi consecinţele TFU”. Activitate desfăşurată 
cu mamele tinere plasate temporar în Centrul de Reabilitare, a fost acordată asistenţă de consiliere 
psihologică şi orientare profesională pentru persoanele aflate în dificultate, distribuirea materialelor 
informative. 
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4. Serviciul cultură şi turism Cantemir (parteneri: Asociaţia Cetăţenilor cu Iniţiativă) - 1 masă rotundă 
desfăşurată, în perioada lunii februarie: 

 Masă rotundă Pericolele şi consecinţele ale TFU 
5. Secţia cultură şi turism Criuleni, 15 mai: 

 Masă rotundă „Spune nu violenţei în familie” 
6. Secţia cultură Donduşeni (parteneri: ONG „Tinere Femei Cernoleuca”, Bibliotecile publice din teritoriu) - 1 
masă rotundă desfăşurată, 25 participanţi; 1 seminar desfăşurat; 3 ore informative desfăşurate, în perioada 
lunilor aprilie, iulie, octombrie: 

 Masă rotundă „Pericolele şi consecinţele TFU”. La activitate au participat elevii claselor a VII – XII 
–a. 

 Seminar de informare a lucrătorilor din cultură cu referire la prevenirea TFU. 
 Oră de informare „Fiinţele umane nu au preţ”; „Se poate întâmpla oricui”. 

7. Secţia cultură şi turism Făleşti - 16 activităţi organizate, 246 beneficiari: 
 Dezbateri asupra temei: Traficul de persoane – o problemă socială, care au fost solicitate de un grup 

de tineri cu părinţi/rude plecate peste hotare. 
8. Serviciul Cultură Glodeni (Biblioteca publică raională „V. Coroban”, Glodeni), perioada lunii mai: 

 Masă rotundă „Pericolele şi consecinţele TFU”, desfăşurată cu elevii din licee. 
9. Secţia cultură Orhei (parteneri: Colegiul pedagogic „V. Lupu”, or. Orhei) - 1 masă rotundă desfăşurată, 15 
participanţi, septembrie: 

 Masă rotundă „Pericolele şi consecinţele TFU”. 
10. Secţia Cultură Rezina, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei -1 masă rotundă desfăşurată, 180 
participanţi, 14 iulie:  

 Masă rotundă organizată cu angajaţii din domeniul culturii (bibliotecari, directori ai caselor de 
cultură) în sala mică a Palatului raional de Cultură,unde a fost discutată tema „Pericolele şi 
consecinţele TFU”. Pe finalul şedinţei participanţii au vizionat mai multe filme de scurt metraj despre 
traficul de fiinţe umane. 

11. Secţia cultură Râşcani – 2 instruiri realizate, perioada lunii martie: 
 Instruirea ,,Traficanţii. Etapele traficului de femei”.  
 Instruirea ,,Riscul de a deveni victimă”.  

12. Secţia cultură şi turism Soroca - 1 masă rotundă organizată;1 activitate desfăşurată, 16 participanţi; 1 
discuţie organizată, 17 participanţi, 12.04.2016, 18.05.2016, 14.10.2016: 

 Masă rotundă ” Traficul de fiinţe umane - sclavia timpului modern”;  
 Lecturi în grup „Traficul de persoane – o problemă socială”; 
 Discuţie ,,Traficul de fiinţe umane - pericol pentru societate”. 

13. Direcţia cultură, tineret, sport şi turism Ştefan Vodă (parteneri: Fondul de tineri Ştefan Vodă) - 2 mese 
rotunde desfăşurate, în perioada lunilor februarie şi septembrie: 

 Masă rotundă „Eşti liber, dacă eşti informat”. 
14. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice - 1 lecţie desfăşurată, 26 studenţi  beneficiari;1 dezbatere 
desfăşurată, 23 studenţi beneficiari;1 lecţie desfăşurată,15 studenţi beneficiari, 18-20.10.2016: 
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 Lecţie la disciplina Drept comunitar, cu tematica: „Combaterea TFU prin prisma legislaţiei în vigoare 

– realitate şi perspectivă”. 
 Dezbatere la disciplina Drept comunitar cu tematica: „Impactul TFU asupra societăţii”. 
 Lecţie la disciplina Educaţia incluzivă cu tematica: Prevenirea şi combaterea traficului de copii.  

15. Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, 28.01., 29.04.2016: 
 Şedinţa Clubului „Generaţia NEXT”, „De ce nu ştim uneori să ne alegem prietenii?”. În cadrul 

activităţii a avut loc o discuţie cu adolescenţii despre pericolele comunicării, în special pe reţelele 
sociale, cu persoane necunoscute, care pot duce la TFU.  

 Şedinţa Clubului „Generaţia NEXT”, „De ce tinerii pleacă peste hotare?”. În cadrul activităţii a avut 
loc o discuţie cu adolescenţii despre importanţa deciziei de a pleca peste hotare, despre necesitatea 
informării corespunzătoare înainte de a pleca într-o ţară străină. 

16. Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chişinău (parteneri: Misiunea OSCE în Moldova), 
29.09.2016: 

 Lecţie publică „Traficul de fiinţe umane”. 
2.1.5. Desfăşurarea 
acţiunilor cultural 
artistice: spectacole, 
expoziţii, recitaluri de 
muzică, şcoli de vară 

Ministerul 
Culturii 

 

Autorităţile 
administraţiei  
publice locale 

Semestrul 
II, 

2014-
2016 

    Realizat 
1. Direcţia cultură Chişinău BM „B.P. Haşdeu” - 2 prezentări organizate, 23 participanţi; 11 concursuri 
organizate, 124 participanţi; 2 ateliere organizate, 58 participanţi, 1 spectacol organizat, 15 participanţi;1 
flashmob desfăşurat, 18 participanţi;1 expoziţie organizată, 37 participanţi, 25 de expoziţii desfăşurate, 
ianuarie –decembrie: 

 Prezentări de publicaţii „Traficul de fiinţe umane – pericolul contemporanităţii; Probleme stringente 
ale societăţii”; 

 Concursuri „Noi suntem împotriva TFU; Ascult – dar verific; Traficul uman şi legea”; 
 Ateliere de creaţie/realizarea posterelor „TFU în contextul drepturilor omului; O inimă pentru 

victimele TFU; 
 Spectacolul „O femeie fericită e o femeie protejată”; 
 Flashmob „Prevenim TFU”; 
 Expoziţia de fotografii „Traficul de fiinţe umane”; 
 Expoziţii de carte “Apără-ţi viaţa, libertatea şi demnitatea!”; „Traficul de persoane – o problemă 

socială”; „TFU – un fenomen global”. 
2. Secţia cultură Bălţi, BMB „E. Coşeriu”, Casa de Cultură a satului Sadovoe - 1 avizier; 
200 elevi şi beneficiari ai bibliotecii;2 activităţi, 100 de participanţi, 15.05 – 28.05.2016, 13.05 – 18.05.2016: 

 Avizier cultural-informaţional „Familia este locul, unde se naşte pacea”;  
 Serată şi expoziţie „Mama, tata şi eu – familie de prieteni” (despre importanţa implicării părinţilor în 

procesul de educaţie al copiilor pentru prevenirea şi combaterea diverselor probleme sociale inclusiv 
a TFU). 

3. Direcţia principală a culturii şi turismului UTA Găgăuzia - 2 expoziţii organizate, în perioada lunilor aprilie 
– mai, septembrie – octombrie: 

 Expoziţie de carte „Traficul de fiinţe umane – partea cea mai rea a omenirii”; 
 Expoziţie de carte „Infracţiunea împotriva omului”. 
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4. Secţia cultură Anenii Noi - 1 spectacol montat, 100 spectatori, 1 expoziţie desfăşurată, decembrie: 

 Spectacolul „SEVEN”;  
 Vitrină de carte anuală şi a foilor volante informative cu genericul: „Robia veacului XXI”şi 

„Munceşte cu demnitate”.  
5. Secţia cultură Cahul (parteneri: Biblioteca raională „Andrei Ciurunga”, Centrul NEXUS Cahul)- 
19.10.2016, 22.10.2016: 

 Festivalul familiei „Familia – comoara societăţii”.  
 Spectacolul teatral-muzical „Tineret explorer”.  

6. Secţia cultură şi turism Făleşti (parteneri: Palatul raional de Cultură „M. Volontir”; Muzeul raional de 
Istorie şi Etnografie „Lazăr Dubinovschi”, Bibliotecile publice din 12 localităţi) -13 expoziţii desfăşurate, 277 
beneficiari: 

 Expoziţie de publicaţii „Traficul de persoane – o problemă socială”.  
 Expoziţii de carte şi ediţii periodice „Traficul de fiinţe umane – un fenomen global”. În cadrul 

expoziţiilor au fost distribuite materiale informative din fondul bibliotecilor ce abordează TFU. 
7. Direcţia cultură şi turism Hânceşti - 1 expoziţie desfăşurată, 300 vizitatori; 30 de cărţi expuse, 100 de 
participanţi, în perioada lunilor august-octombrie, decembrie:  

 Expoziţie provizorie organizată în Muzeul de Istorie şi etnografie Hânceşti cu genericul: „Ce trebuie 
să ştim despre traficul de fiinţe umane?”; 

 3 expoziţii organizate de Biblioteca Publică ,,A. Plămădeală” la subiectele: ,,Ziua Europeană de luptă 
împotriva traficului”, ,,Tu poţi fi următoarea victimă”; ,,Tinerii în capcana viciilor sociale”, ,,Modul 
sănătos de viaţă, cum ni-l formăm”; ,,Să creştem fără abuz, neglijare, exploatare, trafic”. 

8. Secţia cultură şi turism Nisporeni, Inspectoratul de Poliţie - 1 concurs desfăşurat în 23 localităţi, 350 
beneficiari, 26.09.2016, 02.10.2016: 

 Concurs de eseuri: „Dreptul la informare şi documentare”. Participanţii şi-au expus punctele de 
vedere asupra rolului pe care îl are informare cu privire la diverse probleme, inclusiv TFU. 

9. Secţia cultură Orhei (Parteneri: Liceul teoretic „I.L. Caragiale” or. Orhei) - 5 activităţi desfăşurate, 73 
beneficiari, în perioada lunilor octombrie-decembrie: 

 Panou informativ la subiectul: „O persoană activă este una bine informată”; 
 Expoziţii de publicaţii: „Cunoaşte-ţi drepturile”; „Ai dreptul să ştii”; 
 Pliante distribuite „Fiinţele umane nu au preţ”; „Tu poţi avea o viaţă fără frică”; 
 Reviste bibliografice „Cunoaşterea înseamnă descătuşarea personală”. 

10. Secţia Cultură Rezina (Parteneri: Şcoala Raională de Arte Plastice or. Rezina)- 1 expoziţie-concurs 
desfăşurată, 56 participanţi, 460 vizitatori, perioada lunilor mai-iunie: 

 Expoziţie-concurs de desene„Traficul de fiinţe umane” 
11. Secţia cultură Râşcani – perioada lunilor iunie-septembrie:  

 Expoziţia ,,Stop traficul de fiinţe umane”;  
 Concurs de desen „Ce trebuie să cunoşti despre TFU? ”;  
 Recital de poezie: ,, Spune nu traficului de fiinţe umane”. 

12. Secţia cultură şi turism Soroca: 
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 2 expoziţii desfăşurate: „Combaterea traficului de fiinţe umane”. 

13. Direcţia cultură, tineret, sport şi turism Ştefan Vodă (Parteneri: Casa de cultură Ştefan Vodă, Fondul de 
Tineri Ştefan Vodă)- perioada lunilor mai, iunie, octombrie: 

 Flashmob „Şi tu poţi deveni o marfă”;  
 Expoziţie cu materiale din presă, cărţi, reviste, cât şi ediţii promoţionale realizate de către bibliotecile 

publice a raionului Ştefan Vodă;  
 Teatrul social „Frumuseţea nu se vinde”. 

14. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (parteneri : Ministerul Justiţiei, Departamentul Instituţii 
Penitenciare, Postul „Radio Europa Liberă”, Centrul Cultural German „Akzente”, companiile 
Kreishandwerkschaft, Hersfeld-Rotenburg şi Liechtenstein Development Service) – în perioada 04.10 –
11.10.2016, 17.11 – 27.11.2016: 

 Expoziţia „Libertatea creaţiei – de la Lipcani la Cahul”. Au fost prezentate 43 de creaţii artistice,  
realizate în diferite tehnici, ale deţinuţilor din 17 penitenciare din ţară, precum şi un ciclu de tablouri 
semnate de Vasile Butnaru, directorul Postului „Radio Europa Liberă”. Expoziţia a urmărit susţinerea 
şi îndrumarea condamnaţilor, pentru a le dezvolta abilităţile de creaţie artistică, a promova valorile 
general-umane, prevenind astfel TFU şi alte acţiuni infracţionale. 

 Expoziţia de fotografie „Tradiţie şi Meserie în Republica Moldova”. Expoziţia a reunit fotografiile a 
13 studenţi fotografi din ţară care, prin intermediul imaginilor, şi-au propus să readucă în atenţia 
publică lumea meşteşugăritului autohton, să sporească prestigiul social al meseriilor tradiţionale, 
inclusiv pentru a preveni şomajul şi TFU. 

15. Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chişinău (Parteneri: Misiunea OSCE în Moldova) – 
26.10.2016: 

 Expoziţia “A®titudine împotriva traficului de fiinţe umane”.  
16. Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca (Primăria oraşului Soroca, Teatrul orăşenesc ,,V. Apostol” 
oraşul Soroca)- perioada lunii octombrie: 

 Expoziţia de desen şi pictură ,,Pericolul TFU”. În  incinta Colegiului de Arte ,,N. Botgros” din oraşul 
Soroca a fost desfăşurată expoziţia de desen şi pictură ,,Pericolul TFU” la care au participat elevii 
catedrei ,,Arte plastice şi decorative”. Elevii au redat viziunea lor asupra problemei, cauzele, 
consecinţele şi metode de combatere. Cele mai sugestive lucrări au fost menţionate de administraţia 
colegiului şi de Primăria  oraşului; 

 Spectacolul ,,Nu te lăsa traficată”. 
17. Centrul de Cultură şi Artă „Ginta Latină”- perioada lunilor martie-aprilie: 

 2 spectacole de caritate, destinate copiilor ramaşi fără tutela părinţilor plecaţi peste hotare şi copiii 
orfani. 

18. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”- 10 reprezentaţii ale spectacolelor cu un public total de aproximativ 
2.800 de persoane: 

 Spectacolele „În ochii tăi fermecători” şi „Casa de pe graniţă”, care descriu tangenţial dimensiunea 
TFU şi fenomenul din perspectiva abuzului de putere şi a ignoranţei. 

19. Sala cu Orgă - 27.10.2016: 
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 Concert de cameră cu ocazia Zilei Europene de Combatere a TFU, Sala cu Orgă a prezentat un 

concert de cameră susţinut de Orchestra Naţională de Cameră şi Corul Naţional de Cameră. 
2.1.6. Organizarea unei 
dezbateri publice la 
Centrul proeuropean 
din cadrul Bibliotecii 
Naţionale cu tematica 
„Pericolele şi 
consecinţele traficului 
de fiinţe umane” 

Ministerul 
Culturii 

Instituţiile teatral-
concertistice, 

muzeele şi 
bibliotecile din 

subordine 

Semestrul  
II, 

2014 
 

     
Realizat în termenul stabilit 

2.1.7.Organizarea 
activităţilor de 
informare, educare, 
comunicare, în special 
pentru tineri, privind 
traficul de fiinţe umane 
şi pericolul social al 
acestui fenomen, 
precum şi a 
problemelor conexe 

Ministerul 
Sănătăţii 

 

Autorităţile 
administraţiei  
publice locale, 

Agenţia Elveţiană 
de Dezvoltare şi 

Cooperare, 
organizaţiile 

internaţionale, 
ONG-urile 

Semestrul 
II, 

2014 -
2016 

    Realizat 
În cadrul proiectului moldo-elveţian „Generaţie sănătoasă – extinderea serviciilor de sănătate prietenoase 
tinerilor”, Ministerul Sănătăţii cu suportul specialiştilor Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita” a 
organizat şi desfăşurat următoarele activităţi: 

 în perioada 10.03 – 21.04.2016 au fost organizate şedinţe de orientare a autorităţilor publice locale şi 
a factorilor de decizie la nivel local în domeniul sănătăţii adolescenţilor şi asigurarea accesului la 
servicii de sănătate prietenoase tinerilor în raioanele Căuşeni, Rezina, Briceni, Cantemir, Teleneşti 
Şoldăneşti, UTA Găgăuzia (Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcăneşti) şi mun. Chişinău (Dispoziţia 
Ministerului Sănătăţii nr.106d din 03.03.3016); 

 la 19.03.2016 a fost organizat atelierul de lucru privind revizuirea curriculei şcolare în domeniul 
educaţiei pentru sănătate; 

 la 30.03.2016 a fost prezentat în cadrul Ministerului Sănătăţii rezultate primului Studiu naţional 
„Sănătatea adolescenţilor, factorii determinanţi comportamentali şi sociali”; 

 în perioada 30.03 – 31.03.2016 a fost organizat atelierul de lucru privind elaborarea algoritmului în 
caz de prevenţie în Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor; 

 în perioada 23.05. – 28.05.2016 a fost organizat cursul de formare de formatori în sănătatea 
adolescenţilor (19 persoane); 

 în perioada 13.06 – 30.07.2016 a fost organizat un curs de instruire în conduita integrată a sănătăţii 
adolescenţilor pentru lucrătorii medicali din asistenţa medicală primară (circa 1500 persoane). 

2.1.8. Organizarea 
concursului de 
fotografie orientat pe 
sensibilizarea tinerilor 
privind fenomenul 
traficului de fiinţe 
umane şi a 
infracţiunilor conexe 

Ministerul 
Tineretului şi 

Sportului  

Autorităţile 
administraţiei  
publice locale,  
organizaţiile 

neguvernamentale 
de tineret, 

centrele de resurse 
pentru tineret 

Semestrul 
II, 

2014 -
2016 

    Realizat 
Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat Concursul foto cu genericul: „Tinerii împotriva TFU în/prin 
obiectiv”. Scopul concursului a fost sensibilizarea tinerilor asupra riscurilor şi consecinţelor TFU.  

La 24.11.2016, au fost desemnaţi câştigătorii concursului şi au fost decernate premii: 
Premiul I - 2 000 (două mii) lei 
Premiul II - 1 500 (o mie cinci sute) lei 
Premiul III - 1 000 (o mie) lei 

2.1.9. Susţinerea 
procesului de 

Ministerul 
Tineretului şi 

Organizaţia 
Internaţională 

Semestrul 
II, 

    Suplimentar în 2016 
La 18.11.2016, Misiunea OIM în Moldova a organizat al VIII - lea an consecutiv concursul „PLURAL+ 
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organizare a 
Concursului foto şi 
video Plural + 
Moldova 2014 

Sportului, 
Ministerul 
Educaţiei, 

Cancelaria de 
Stat  

(Biroul pentru 
Relaţii cu 
Diaspora,  

Secretariatul 
permanent) 

pentru Migraţie  
 

2014 MOLDOVA 2016”. Scopul acestuia era să ofere tinerilor posibilitatea de a se expune pe marginea subiectelor 
migraţiei, diversităţii, şi riscurilor relevante TFU.  
În 2016 în cadrul concursului  au participat 19 tineri cu vârsta cuprinsă între 9 şi 25 ani. În total au fost 
prezentate 12 video-uri şi 10 seturi de poze. Tinerii câştigători au fost anunţaţi şi premiaţi în cadrul Galei de 
Premiere, care a fost organizată cu ocazia Zilei Internaţionale a Migrantului în data de 15.12.2016. 
 

2.1.10. Organizarea 
măsurilor de 
sensibilizare privind 
fenomenul traficului de 
fiinţe umane şi a 
traficului de copii 

Ministerul 
Afacerilor 

Interne 
(Inspectoratul 

General al 
Poliţiei) 

 

Autorităţile 
administraţiei  
publice locale, 

Centrul 
Internaţional „La 

Strada” 

2014-
2016 

    Realizat 
Pe parcursul anului 2016 CI „La Strada” a consiliat 34541 apeluri la Linia Fierbinte 080077777, dintre care 
33262 apeluri vizează prevenirea TFU. În afară de aceea, CI „La Strada” a continuat gestionarea portalului 
informaţional, care a fost accesat în perioada de raportare de 9869 ori şi prin care au fost oferite 27 consultaţii 
online. 
Conducerea CCTP a participat în cadrul a 3 emisiuni pentru diferite posturi TV, a organizat 4 conferinţe de 
presă, a susţinut 4 interviuri şi a mediatizat 29 cazuri de TFU. 

2.1.11. Organizarea 
concursului naţional de 
desen şi fotografie – 
prevenirea traficului de 
fiinţe umane 

Ministerul 
Educaţiei 

Centrul de 
Informare şi 
Documentare 

privind Drepturile 
Copilului 

Semestru 
I, 2014 

    Realizat în termenul stabilit 

2.1.12 Informarea 
copiilor şi părinţilor 
despre drepturile şi 
necesităţile copilului 
aflat în contact cu 
legea/justiţia  

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent) 

Terre des Hommes 2014 -
2016 

    Realizat 
Proiectul „Cooperarea transfrontalieră pentru fortificarea prevenirii delicvenței/crimei juvenile în Moldova”, 
implementat de Tdh Moldova cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei în cadrul Programului MATRA. 
În cadrul proiectului au fost realizate: 

a) În luna mai 2016 Tdh Moldova a desfășurat un curs intensiv pentru instruirea unui grup de circa 20 
profesioniști întru aplicarea unui program de intervenție pentru reducerea comportamentelor pre-
delincvențiale și infracționale ale copiilor și adolescenților aflați la risc. 

Programul cursului a inclus analiza caracteristicilor grupului țintă, nevoile umane și criminogene a copiilor de 
10-14 ani, factorii de risc, tulburarea de atașament și tulburare post-traumatică la copiii din grupul țintă, 
circuitele de supraviețuire și alte aspecte care explică din punct de vedere teoretic comportamentele anti-
sociale ale copiilor. În aceeași măsură, cursul a inclus și partea practică de exersare a aplicării programului de 
lucru în grup cu minorii cu comportamente antisociale și infracționale, elaborat de experții români. 
Programul propus pentru aplicare conține circa 25 de lecții și urmează să fie aplicat în cadrul orelor de 
dirigenție. Participanții cursului, cadre didactice în școli și psihologi din cadrul Serviciului de Asistență 
Psihopedagogică, urmează să aplice programul pe parcursul anului de învățământ 2016-2017 într-o serie de 
clase selectate pentru pilotare în raioanele Fălești, Sângerei, Cahul și Soroca. Detalii: http://tdh-
moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=370&l=ro 
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b) În luna iunie 2016, Tdh Moldova a desfășurat un nou curs intensiv întru aplicarea unui program de 
intervenție pentru reducerea comportamentelor infracționale. Programul s-a axat pe intervenția în 
cazul adolescenților de 15-18 ani, care au săvârșit fapte penale. 

Aplicarea programului are ca obiectiv schimbarea comportamentului acestor tineri și adoptarea de către ei a 
unui mod de viață pro-social. În mod particular, acest program este destinat aplicării de către consilierii de 
probațiune (Inspectoratul Național de Probațiune - MJ) și angajații Departamentului Instituții Penitenciare 
pentru minorii care sunt în vizorul acestor instituții. Detalii http://tdh-
moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=486&l=ro 
 

c) La 20.06.2016 TdH-Moldova, în colaborare cu MJ, Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor 
Copilului și Universitatea din Geneva au organizat conferința „O abordare interdisciplinară a Justiției 
Juvenile: Standarde Legale și Principii Psihologice“, cu participarea invitaților speciali, experții 
elvețieni - judecătorul Jean Zermatten, Ex – Președinte al Comitetului ONU pentru Drepturile 
Copilului și profesorul Philip D. Jaffé, Director al Centrului de Cercetări în domeniul drepturilor 
copilului de pe lângă Universitatea din Geneva, Elveția 

Conferința a abordat multiple aspecte, printre care dreptul copilului la o justiție juvenilă specifică și 
specializată, consecințele psihologice ale privațiunii de libertate asupra copiilor, impactul migrației 
părinților asupra violenței copiilor rămași acasă, starea de lucruri privind justiția juvenilă în Republica 
Moldova, abordarea restaurativă în justiția juvenilă ca o provocare–cheie a reformei sistemului de justiție 
prietenoasă copilului, prevenirea delincvenței juvenile și necesitatea adoptării unei abordări 
interdisciplinare în raport cu minorii aflați în contact sau în conflict cu legea. 

- Detalii: http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=491&l=ro#sthash.LG0hds3Z.dpuf 
 

d) A fost lansat Cursul de lecții video: ”Aspecte generale privind protecția copilului”.  
Tdh Moldova propune specialiștilor care lucrează în domeniul protecției copilului sau interacționează cu copiii 
în activitatea lor, dar și publicului larg, un curs de 10 lecții video ce vizează aspecte esențiale de protecție a 
copilului, cu un accent particular pe protecția copilului în contact cu sistemul de justiție. Scopul acestui ciclu 
didactic este de a îmbunătăți cunoștințele, și practicile existente, precum și de a consolida competențele 
necesare în educația copiilor sau în lucrul cu copiii aflați în situații de risc. Acest curs video este în mod 
special destinat specialiștilor în domeniul protecției copilului, asistenților sociali, angajaților poliției, 
psihologilor, medicilor de familie, cadrelor didactice. În aceeași măsură, subiectele sunt accesibile pentru 
părinți, îngrijitori, asistenții parentali profesioniști sau alte persoane interesate. Tdh Moldova propune 
profesioniștilor să utilizeze aceste lecții video în cadrul atelierelor și seminarelor de formare profesională în 
domeniul protecției copilului. Profesorii le pot folosi ca material informativ la ședințele cu părinții. 
- Detalii: http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=710&rid=467&l=ro#sthash.sMJ5J1tE.dpuf 
 

e) TdH Moldova, cu suportul Ambasadei Canadei, a început implementarea unui Program de prevenire 
a delincvenței juvenile în cel puțin 10 școli din țară. 

În acest sens, peste 20 psihologi, reprezentați ai Serviciilor de asistență psiho-pedagogică centrelor (SAP) și ai 
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centrelor comunitare din țară au fost antrenați, în perioada 31.10 – 03. 11.2016, într-un atelier de instruire 
„Prevenirea delincvenței juvenile”. Evenimentul a avut drept scop dezvoltarea capacităților participanților în 
realizarea activităților de prevenire a comportamentului deviant cu participarea copiilor de diferite vârste. 
Instruirea a cuprins atât furnizarea cunoștințelor teoretice despre devianța comportamentală, specificul 
preadolescenților și adolescenților, precum și exerciții practice menite să contribuie la conștientizarea 
comportamentelor agresive, distructive, managementul emoțiilor, comunicarea asertivă, tehnici de lucru cu 
diferite categorii de copii. Program de prevenire a delincvenței juvenile cuprinde activități cu copii, profesorii 
și părinții. 
- Detalii: http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=496&l=ro#sthash.6b7urJa6.dpuf  
  

f) În perioada 28.11 – 03.12.2016, TdH Moldova a organizat două instruiri privind principiile de bază 
ale activităților psiho-sociale cu copiii și părinții. La instruire au participat circa 30 de psihologi și 
psihopedagogi din cadrul Serviciului Asistență Psihopedagogică (SAP) din 14 raioane (Ocnița, Soroca, 
Drochia, Râșcani, Glodeni, Fălești, Ungheni, Strășeni, Călărași, Hâncești, Nisporeni, Orhei, Cahul, Ștefan-
Vodă) și Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP). 
Reprezentanții SAP și CRAP s-au familiarizat cu serviciul de Ludotecă, dezvoltat de Tdh Moldova în peste 
50 de școli, au aflat mai multe despre învățarea experiențială și principiile de bază ale activităților 
psihosociale de grup cu copiii și cu părinții. Pe de altă parte, pentru a cunoaște aspectul practic al acestor 
activități, participanții au experimentat diverse tipuri de activități psihosociale care pot fi desfășurate cu 
copiii, precum activități creative, dinamice, de joc liber și organizat. 
- Detalii: http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=500&l=ro#sthash.wgNrF8cv.dpuf  

2.1.13. Promovarea şi 
întreţinerea site-ului 
http://tdh-moldova.md 
„Abordarea comună a 
copiilor. Comunitatea 
on-line a 
profesioniştilor din 
domeniul protecţiei 
copilului” 

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent) 

Terre des Hommes 2014     Suplimentar în 2016 
Tdh continuă să promoveze „Platforma web și centrul de resurse pentru profesioniști – Abordare comună 
copiilor www.tdh-moldova.md”.  
Tdh contribue  la  fortificarea competenţelor specialiştilor din domeniul protecţiei copilului.  
Principalele obiective spre care au fost orientate eforturile Tdh pe parcursul anului 2016, au fost: 

 Consolidarea capacităţilor profesioniştilor din domeniul protecţiei copilului pe termen lung;  
 Asigurarea dialogului şi a schimbului de experienţă între profesionişti indiferent de distanţă; 
 Acces la resurse informaţionale şi metodologice (română şi rusă). 

 
Tdh menține și  actualizează  pagina web permanent. Aici periodic sunt plasate materiale practice pentru 
profesioniști și este un  forum de discuții pe diverse tematici. 
http://tdh-moldova.md/index.php?l=ro   

2.1.14 Informarea 
publicului larg despre 
rezultatele proiectului 
FACT Acţiunea 
Transnaţional 

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent) 

Terre des Hommes 2014      Realizat în termenul stabilit 

2.1.15. Susţinerea  Ministerul Autorităţile 2014 -     Realizat 
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acţiunilor, campaniilor 
de informare, 
seminarelor, meselor 
rotunde  privind 
sensibilizarea tinerilor 
asupra fenomenului 
traficului de fiinţe 
umane 

Tineretului şi 
Sportului 

 

administraţiei 
publice locale, 
organizaţiile 

neguvernamentale 
de tineret, 

centrele de resurse 
pentru tineret 

2016 Pe parcursul anului 2016 au fost realizate cca 12 activităţi sportive cu genericul: „Nu trafic de fiinţe umane –
Nu consum de drog”. 

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

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent) 

Comisiile 
teritoriale, 

Centrul 
Internaţional „La 

Strada,  
Organizaţia 

Internaţională 
pentru Migraţie 

2014 -
2016 

    Realizat 
Secretariatul permanent în colaborare cu instituţiile publice cu competenţe în domeniu, şi în parteneriat cu 
organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale a organizat în perioada 18-24.10.2016 Campania naţională 
„Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”. Nota informativă cu privire la activităţile realizate 
în cadrul Campaniei a fost plasată pe pagina web: www.antitrafic.gov.md3 

Obiectivul 2: Promovarea activităţilor de sensibilizare privind fenomenul 
traficului de fiinţe umane pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotarele 
ţării.  

 

2.1.17. Organizarea 
activităţilor de 
sensibilizare a 
asociaţiilor diasporei 
moldoveneşti privind 
fenomenul traficului de 
fiinţe umane 

Cancelaria de 
Stat (Biroul 

pentru Relaţii cu 
Diaspora) 

 

Asociaţiile  
diasporei 

moldoveneşti 
 

2014 -
2016 

    Realizat parţial 
În cadrul Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva TFU” 18-24.10.2016, BRD a distribuit un 
comunicat de presă despre fenomenul TFU. 

2.1.18. Desfăşurarea 
instruirilor privind 
identificarea/referirea 
victimelor traficului de 
fiinţe umane pentru 
reprezentanţii 
asociaţilor diasporei 
moldoveneşti 

Cancelaria de 
Stat 

(Biroul pentru 
Relaţii cu 
Diaspora) 

 

Asociaţiile  
diasporei 

moldoveneşti 
 

2014 -
2016 

    Realizat parțial 
În perioada 1-4 noiembrie 2016, a avut loc o vizită de lucru în Federația Rusă în cadrul programului Guvernul 
vine mai aproape de tine, acțiune prevăzută în Strategia națională Diaspora 2025 și realizată de BRD în 
parteneriat cu MAEIE, OIM și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. 
În cadrul vizitei reprezentanții MMPSF, MAI, BMA și BRD au relansat negocierile bilaterale cu Federația 
Rusă privind semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind 
cooperarea în domeniul combaterii migrației ilegale și cooperarea în domeniul migrației de muncă.  
BRD a avizat pozitiv proiectele acordurilor de colaborare în domeniul migrației forței de muncă cu Federația 
Rusă și cu Kazahstan. 

2.1.19. Promovarea Cancelaria de Terre des Hommes, 2014     Suplimentar în 2016 
                                                
3 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=847&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-cu-privire-la-realizarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-
traficului-de-fiinte-umane-18-24-octombrie-2016  
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Liniei Fierbinţi pentru 
migranţii moldoveni 
(tineri şi familii) aflaţi 
în situaţie de risc şi 
dificultate în Federaţia 
Rusă 

Stat  
(Biroul pentru 

Relaţii cu 
Diaspora) 

 

Centrul de 
Integrare „Migraţia 

şi Legea” din 
Federaţia Rusă 

Linia Fierbinte pentru migranţii moldoveni (tineri şi familii) aflaţi în situaţie de risc şi dificultate în Federaţia 
Rusă - a fost funcțională și unele caracteristici au fost îmbunătățite în 2016. Orele Liniei Fierbinți au fost 
extinse la 24/7 pentru cazuri de urgență.  
Linia Fierbinte are o nouă pagină pe rețelele de socializare, care a fost, de asemenea, utilizată de către migranți 
moldoveni să solicite informații și asistență.  
 

2.2. REDUCEREA VULNERABILITĂŢII   
Probleme identificate:   
Scopul:   
Obiectivul 1. Creşterea gradului de informare a potenţialelor victime/grupului de 
risc privind migraţia sigură, pericolele asociate traficului de fiinţe umane şi 
fenomenelor conexe. 

 

2.2.1. Organizarea 
sesiunilor de informare 
a copiilor, tinerilor şi 
părinţilor cu tematica 
traficului de fiinţe 
umane, exploatarea 
muncii copilului şi 
violenţei în familie prin 
activităţi curriculare şi 
extracurriculare în 
instituţiile de 
învăţămînt 

Ministerul 
Educaţiei 

 

Autorităţile 
administraţiei  
publice locale,  

Centrul 
Internaţional „La 

Strada”, 
 Centrul de 
Informare şi 
Documentare 

privind Drepturile 
Copilului 

2014 -
2016 

    Realizat 
Activitatea Ministerului Educaţiei în domeniul prevenirii TFU este o activitate continuă în cadrul orelor 
curriculare şi extracurriculare. În activităţile curriculare şi extracurriculare cu privire la pericolele asociate 
TFU au fost incluşi toţi elevii din sistemul de învăţământ primar şi secundar general prin intermediul 
Curriculei, atât la disciplinele obligatorii (,,Educaţie civică’’, ,,Dirigenţie’’ etc.), cât şi în cadrul disciplinelor 
opţionale (,,Educaţia pentru dezvoltarea comunităţii’’, ,,Educaţia pentru drepturile omului’’ etc.), care 
contribuie, în mod direct sau indirect, la prevenirea  TFU. 
 Astfel, în anul 2016 în instituţiile din învăţământul primar şi secundar general s-au realizat peste 20 000 de 
ore academice alocate disciplinelor de Educaţie civică şi Dirigenţie cu subiectele  abordate în mod direct sau 
indirect privind prevenirea TFU,  cu participarea a cca  180 000 de elevi. Totodată, în colaborare cu partenerii 
sociali, în instituţiile menţionate s-au  realizat peste 1800 de diverse activităţi extracurriculare cu tematica 
antitrafic cu implicarea a cca. 40 000 de elevi şi 14 000 părinţi. 
În toate instituţiile de învăţământ profesional tehnic, implementarea programelor interactive de prevenire a 
TFU se realizează prin diverse activităţi la orele de dirigenţie (1 oră/săptămână), în cadrul disciplinei 
obligatorii Educaţia civică (1 oră/săptămână) şi prin activităţi extracurriculare cu tematica prevenirii 
pericolelor asociate TFU (cursuri, seminare, mese rotunde) cu participarea a circa 12000 de persoane, inclusiv 
a profesorilor, profesorilor-diriginţi, părinţilor, psihopedagogilor.    
De asemenea, în toate instituţiile de învăţământ superior  s-au organizat cca 200 de activităţi cu genericul 
antitrafic: şedinţe, seminare, mese rotunde, ore educative conferinţe etc., cu participarea a 6000 de studenţi. 
Anual, în cadrul Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, Ministerul 
Educaţiei recomandă informarea tuturor factorilor de decizie din cadrul instituţiilor de învăţământ de toate 
nivelurile asupra necesităţii de organizare a activităţilor tematice curricular şi extracurriculare, în vederea 
promovării active a politicilor de prevenire şi combatere a TFU prin utilizarea metodelor adecvate, orientate 
spre elucidarea imaginii distructive a fenomenului în cauză, inclusiv, prin consolidarea colaborării dintre toţi 
actorii antitrafic. În perioada Campaniei menţionate, ministerul a asigurat organizarea următoarelor activităţi:  

a) în conformitate cu circulara Ministerului Educaţiei nr.07/13-862 în instituţiile de învăţământ 
primar şi secundar general au fost realizate 21310 de activităţi antitrafic cu participarea a 260410 
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de elevi; 

b) în conformitate cu circulara Ministerului Educaţiei nr. 07/14-862 în instituţiile de învăţământ 
profesional tehnic au fost organizate 3000 de activităţi antitrafic: ore de dirigenţie, mese rotunde, 
instruiri, jocuri tematice etc. cu participarea a cca 30 000 de elevi; 

c) în conformitate cu circulara Ministerului Educaţiei nr. 07/14-862 în instituţiile de învăţământ 
superior au fost organizate 2000 de activităţi antitrafic: lecţii, dezbateri, lecţii publice, seminare 
de informare şi sensibilizare, voluntariat tematic etc. cu participarea a 43000 de studenţi. 

 
Totodată, voluntarii  CI „La Strada” - educatori ai Programului „De la egal la egal” au organizat în instituţiile 
de învăţământ: 
-  59 seminare pentru tineri (1422 beneficiari) la subiectul prevenirea TFU;  
- 89 seminare pentru tineri (1910 beneficiari) la subiectul prevenirea violentei in familie; 
- 58 seminare pentru tineri (1205 beneficiari) a subiectul  promovarea unui internet mai sigur pentru 
copii/prevenirea exploatării sexuale online a copiilor. 
Seminarele date au fost organizate în 69 de localităţi ale Republicii Moldova 

2.2.2.Organizarea 
seminarelor de 
informare pentru copiii 
si adolescenţii din 
institutiile rezidentiale   

Ministerul 
Educaţiei 
(Centrul 

Republican de 
Asistenţă 

Psihopedagogică)  

Autorităţile 
administraţiei  
publice locale, 

Centrul de 
Informare şi 
Documentare 

privind Drepturile 
Copulului, 
serviciile 

raionale/municipale 
de asistenţă 

psihopedagogică 

Semestrul 
I, 2014 

    Realizat în termenul stabilit 

2.2.3. Organizarea 
orelor de dirigenţie cu 
tematica „Tu poţi fi 
victimă” şi organizarea 
unor dezbateri cu 
genericul „Riscul de a 
deveni victima 
traficului de fiinţe 
umane” 

Ministerul 
Educaţiei 

 2014 -
2016 

    Realizat 
În toate instituţiile de învăţământ din republică pe parcursul anului 2016 au fost organizate ore de dirigenţie cu 
tematica pericolelor asociate TFU. 
În instituţiile de învăţământ primar şi secundar general, suplimentar la ora de dirigenţie unică cu tematica: „Tu 
poţi fi victimă” au fost realizate şi orele: „Noţiunea, tipurile şi etapele TFU”, „Prevenirea şi combaterea 
TFU”, „Tu poţi deveni victimă! Protejează-te!”, „Fenomenul TFU”, „Omul informat nu poate fi traficat”, 
„Prevenirea şi combaterea traficului de copii”, „Fiinţa umană nu e de vânzare”, „Traficul de fiinţe umane - 
problema secolului”, „Siguranţa ta pe reţelele de socializare”, „Consecinţele TFU”, „Spune nu Traficului de 
fiinţe umane!”, „Cauzele şi consecinţele TFU”, „Tinerii împotriva TFU”, „Formarea abilităţilor de luare a 
deciziilor în situaţii riscante”, „Să combatem TFU astăzi pentru un viitor sigur”, „Să ne învăţăm cum să ne 
protejăm colegii”, „Spune Nu TFU”, „Paşi pentru a nu deveni o victimă a TFU”, „Femeia devine marfă”  
etc. 
De asemenea, suplimentar la dezbaterile cu genericul „Riscul de a deveni victima TFU” au fost organizate 
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următoarele dezbateri cu un generic similar: „Traficul de persoane – Factori”, „Mecanism, STOP TFU”, „Un 
om informat nu poate fi traficat”, „Abuzul şi violenţa. Formele de abuz, TFU - un pericol pentru societatea 
contemporană”, „Cine sunt copii care cad pradă traficanţilor”, „Un om informat este unul protejat”, 
„Munca peste hotare – oportunităţi şi pericole”, „Traficul de fiinţe umane – flagel al societăţii”, „Traficul de 
fiinţe umane sau vânători de iluzii”, „TFU – mit şi realitate” etc. 
În instituţiile de învăţământ profesional tehnic, suplimentar la ora unică de dirigenţie „Tu poţi fi victimă” au 
fost realizate ore cu următoarea tematică: „TFU – încălcare gravă a drepturilor omului”, „Lupta împotriva 
TFU”, „Cum poate apărea TFU” etc. 
De asemenea, suplimentar la dezbaterea cu genericul: „Riscul de a deveni victima TFU” au fost organizate 
dezbateri cu tematica similară: „Traficul de minori are feţe ascunse”, „Tinerii – ţinta TFU”, „Traficul de 
fiinţe umane” etc. 
 În instituţiile de învăţământ superior au fost realizate dezbateri cu genericul: „Riscul de a deveni victima 
TFU”, „Impactul TFU asupra  societăţii”, „Protecţia  juridică a dreptului omului, TFU - tendinţe şi 
perspective” etc. 

2.2.4. Promovarea unui 
Internet mai sigur 
pentru copii prin 
intermediul 
consilierilor on-line şi 
încurajarea raportărilor 
prin portalul 
informaţional 
www.siguronline.md  

Ministerul 
Afacerilor 

Interne, 
 (Inspectoratul 

General al 
Poliţiei),  

 Ministerul 
Tehnologiei 

Informaţiei şi 
Comunicaţiilor 

Centrul 
Internaţional „La 

Strada” 

2014 -
2016 

    Realizat 
În anul 2016 CI „La Strada” a continuat gestionarea portalului informaţional www.siguronline.md, care a fost 
accesat de 39308 ori; au fost oferite 399 consultaţii online pe probleme de confidenţialitate şi securitate ale 
conturilor şi profilurilor, etc. 
 

2.2.5. Distribuirea 
materialelor 
informaţionale privind 
prevenirea violenţei 
faţă de copii 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

Centrul Naţional  
de Prevenire a 

Abuzului faţă de 
Copii 

2014 -
2016 

    Realizat 
În anul 2016 CNPAC a distribuit 17760 publicaţii pentru părinţi, 10520 publicaţii pentru copii şi 7160 
publicaţii pentru profesionişti în domeniul prevenirii violenţei, neglijării, exploatării şi traficului faţă de copii. 
În total au fost distribuite 35440 publicaţii. 
În această perioadă CNPAC a elaborat/ ajustat, editat şi distribuit câteva publicaţii noi: 
 
pentru specialişti: 

 Ghidul intervievatorului “Audierea în spaţii special amenajate a copiilor victime sau martori ai 
infracţiunilor” -  instrument de suport pentru profesioniştii implicaţi în calitate de intervievatori ai 
copiilor victime/ martori ai infracţiunilor, dar şi pentru alţi specialişti implicaţi în examinarea 
cauzelor penale cu participarea copiilor (anchetatori, procurori, judecători, psihologi, pedagogi, 
specialişti în protecţia copilului)  
http://cnpac.org.md/uploaded/Publicatii/PDF/publicatii/Cnpac_ULTIM.pdf; 
 

 „Bătaia părintească înseamnă violenţă”  - Ghid pentru implementarea de către specialişti a 
mecanismului intersectorial de cooperare în cazurile de pedeapsă corporală a copiilor 
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http://cnpac.org.md/uploaded/Publicatii/PDF/Brosura%20bataia%20parinteasca.pdf; 
 

 „Politica de protecţie a copilului” -  pliant adresat angajaţilor din cadrul instituţiilor de învăţământ 
pentru sensibilizarea acestora privind necesitatea instituirii în cadrul respectivelor instituţii a Politicii 
de protecţie a copilului 
http://cnpac.org.md/uploaded/Publicatii/PDF/pliant_politica_protectiei_copilului%20final.pdf. 

 
pentru copii: 

 Broşura „Voi fi audiat în condiţii speciale” (revizuită la finele anului 2015 şi distribuită în 2016) - 
este destinată copiilor care urmează să depună mărturii în calitate de victime/ martori ai 
infracţiunilor. Explică pe înţelesul copilului care este rolul lui în cadrul audierii, în ce condiţii va fi 
audiat, ajutându-l să se simtă mai liniştit, sigur în cadrul  procedurii. Este o versiune revizuită a 
broşurii „Sunt martor la judecată” (2010).  
http://cnpac.org.md/uploaded/Brosura%20Voi%20fi%20audiat%20in%20conditii%20prietenoase.pdf 

 
pentru părinţi: 

 Broşura „Copilul meu va depune mărturii”  (revizuită la finele anului 2015 şi distribuită în 2016) - 
publicaţie pentru părinţi, tutori şi alte persoane care însoţesc copiii victime sau martori ai 
infracţiunilor în procesul de audiere legală. Conţine informaţii şi sfaturi practice pentru aceştia 
privind modul în care îşi pot ajuta copiii să se simtă mai siguri atunci când vor depune mărturii. Este 
o versiune adaptată a broşurii „Copilul meu va depune mărturii în judecată” (2010).  

 
O experienţă nouă în promovarea mesajelor de prevenire a violenţei, neglijării, exploatării şi traficului de copii 
s-a desfăşurat prin intermediul  reţelei de biblioteci Novateca. Cu suportul CNPAC în respectivele biblioteci 
au ajuns circa 8000  materiale informative pentru copii şi părinţi. 

2.2.6. Promovarea 
programelor/imaginii 
altruiste de donare, 
prin măsuri de 
garantare a siguranţei 
donatorilor în viată şi 
de prevenire a 
traficului de organe 

Ministerul 
Sănătăţii 

 

Agenţia  
Transplant, 
organizaţiile 

internaţionale, 
ONG-urile 

2014 -
2016 

    Realizat 

În cadrul proiectului Twinning, au fost finalizate 6 activităţi, cu un total de 6 misiuni, precum şi a fost 
organizată o vizită de studiu la Organizaţia Catalană de Transplant pentru autoritatea competentă din ţară. În 
cadrul activităţilor sus-menţionate au fost instruiţi circa 40 de medici din instituţiile medicale din ţară. 

În luna ianuarie a anului 2016, a fost lansată Campania naţională de informare şi comunicare privind 
consolidarea activităţii de donare şi transplant cu sloganul „Am primit un organ şi asta mi-a salvat viaţa!”. 
Scopul Campaniei naţionale a fost de a informa şi sensibiliza atât populaţia, cât şi instituţiile medicale cu 
privire la activitatea de donare şi transplant. Pe 18.03.2016 a avut loc Conferinţa de închidere a proiectului, cu 
prezentarea rezultatelor proiectului şi discutarea planului de durabilitate. În cadrul acestui eveniment a 
participat conducerea Ministerului Sănătăţii, reprezentanţi ai Delegaţiei UE în Republica Moldova, Agenţiei 
de Biomedicină din Paris, Franţa şi Organizaţiei Catalane de Transplant din Barcelona, Spania. 

În perioada iulie - septembrie 2016 au avut loc activităţi orientate spre sporirea siguranţei donatorilor în viaţă, 
cât şi a primitorilor, după cum urmează: 
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 27.06.-10.07.16 cursul de instruire în domeniul transplantului renal în cadrul Spitalului Clinic 

Municipal „Dr. Gavril Curtianu “ or. Oradea, România (1 specialist); 

 21.09.2016, prima şedinţă a sub-comitetului pe Sănătatea Publică UE-RM. Subiecte abordate – 
rezultatele implementării proiectului Twinning „Consolidarea Agenţiei de Transplant a Republicii 
Moldova şi suport în armonizarea legislativă în domeniul calităţii şi siguranţei substanţelor de 
origine umană”; Securitatea şi Calitatea în donarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de 
origine umană (2 specialişti); 

 22.09.-24.09.2016 – „Cursul naţional de ghiduri şi protocoale în anestezie, terapie intensivă şi 
medicină de urgenţă”, or. Timişoara, Romania (30 specialişti, inclusiv 15 medici rezidenţi);  

 30.11.- 01.12.2016 – Atelier de lucru dedicat combaterii crimelor în domeniul transplantului de 
organe, or. Madrid, Spania (1 specialist). 

2.2.7. Colaborarea cu 
ONG-le de profil în 
vederea diseminării 
informaţiei prin 
intermediul agenţiilor 
pentru ocuparea forţei 
de muncă despre 
pericolele traficului de 
fiinţe umane 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 
(Agenţia 

Naţională pentru 
Ocuparea Forţei 

de Muncă) 

 2014 -
2016 

    Realizat  
ANOFM a diseminat prin intermediul AOFM cca 740 pliante şi materiale informative tematice care se referă 
la prevenirea TFU şi riscurile migraţiei ilegale, cu susţinerea Misiunii OIM în Moldova, UNC a SNR, C.I. „La 
Strada”. 

2.2.8.Creşterea ratei de 
participare a copiilor 
romi, în special a 
fetelor rome, în 
sistemul educaţional 
preşcolar şi 
preuniversitar 

Ministerul 
Educaţiei 

 
 

Biroul Relaţii 
Interetnice, în 
parteneriat cu 

autorităţile 
administraţiei 
publice locale 

2016 
 

    Realizat 
Sub egida Ministerului Educaţiei, OLSDÎ, în instituţiile de învăţământ primar şi secundar general au fost 
organizate 8 campanii de informare şi conştientizare pentru părinţi în toate raioanele republicii. Au fost 
informaţi peste 200 de părinţi. 
Pe parcursul anului, 2016, Ministerul Educaţiei a monitorizat implementarea Ghidului metodologic de 
activitate a mediatorului comunitar (capitol “Educaţia” ), în cooperare cu societatea civilă romă (A.O. ,,Tărnă 
Rom”) cu sprijinul Consiliul Europei, identificând impactul asupra populaţiei a serviciului mediatorului 
comunitar, acesta fiind necesar în procesul de elaborare a ghidului.  

2.2.9. Identificarea 
copiilor romi care nu 
frecventează grădiniţa 
şi şcoala în mod 
regulat 

Ministerul 
Educaţiei  

 

Autorităţile 
administraţiei  
publice locale 

2016 
 

    Realizat 
Toate acţiunile întreprinse în anul 2015 pentru sporirea participării copiilor romi în educaţie au avut 
continuitate şi în anul  2016, astfel: 

 în raionul Ocniţa, LT ,,M. Eminescu” din Otaci, activează clase pregătitoare pentru copii romi, 
numărul copiilor înscrişi în aceste clase a fost  de 25 de persoane. În total pe raion au fost şcolarizaţi 
176 de elevi romi, în cadrul grădiniţelor de copii,  au fost create 3 grupe bilingve (Romani/Română); 

 în raionul Călăraşi, 55 copii de etnie romă frecventează grădiniţa de copii, dintre care 7 copii sunt 
întreţinuţi gratuit; 179 de copii romi frecventează şcoala, dintre aceştia 16 copii din s. Schinoasa sunt 
alimentaţi gratuit; 
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 în raionul  Orhei, 45 de copii romi frecventează  instituţiile preşcolare şi 154 de copii romi 

frecventează nivelul gimnazial; 
 în raionul Basarabeasca, 20 copii de etnie romă frecventează instituţiile preşcolare, 55 copii 

frecventează nivelul gimnazial; 
 în raionul  Taraclia frecventează şcoala 32 de copii de etnie romă; 
 în mun. Bălţi, 33 de copii au fost cuprinşi în instituţiile preşcolare şi 65 copii romi frecventează 

nivelul gimnazial.   
Obiectivul 2. Dezvoltarea serviciilor socio- medicale pentru potenţialele 
victime/grupul de risc.     

 

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

Ministerul 
Sănătăţii 

Organizaţiile 
internaţionale 

2014 -
2016 

    Realizat 

În vederea dezvoltării capacităţilor Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală, conform standardelor europene, 
cu suportul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare, în anul 2014 a demarat proiectul Reforma 
serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova, în valoare de circa 5850000,00 CHF. Proiectul se 
implementează în parteneriat cu Institutul de sănătate mintală Trimbos (Olanda), Institutul Nivel (Olanda), 
Centrul de Sănătate Mintală din Lucerna şi Liga Română pentru sănătate mintală. În cadrul implementării 
acestui proiect s-au realizat mai multe activităţi. Astfel, au fost create în 4 raioane pilot (Cahul, Orhei, 
Cimişlia, Soroca) câte un centru comunitar de sănătate mintală pilot. 

În perioada 24.10 – 28.10.2016, 109 specialişti din domeniul sănătăţii mintale au fost instruiţi în cadrul 
proiectului. Specialiştii au fost instruiţi cum să realizeze screening-ul autismului şi depresiilor, cum să 
comunice mai eficient cu bolnavul şi să-l motiveze. 

La 22.12.2016 a avut loc primul Dialog naţional de politici în sănătate mintală, cu genericul „Direcţii 
strategice de dezvoltare a serviciilor comunitare de sănătate mintală în Republica Moldova”. Evenimentul a 
avut loc la iniţiativa Ministerului Sănătăţii, cu implicarea proiectului moldo-elveţian „Suport pentru reforma 
serviciilor de sănătate mintală în Moldova”. La discuţii au participat peste 200 de parteneri din sectorul 
guvernamental şi organizaţii internaţionale, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai Centrelor de 
Sănătate raionale şi societăţii civile.  

Pentru anul 2016 de către Compania naţională de asigurări în medicină (CNAM) au fost contractate 37 Centre 
Comunitare de Sănătate Mintală. Cuantumul cheltuielilor pentru contractarea acestor Centre a constituit în 
anul 2016 circa 13,5 mln. lei. 

2.2.11. Dezvoltarea 
serviciilor de sănătate 
prietenoasă tinerilor 

Ministerul 
Sănătăţii 

Autorităţile 
administraţiei  
publice locale, 

Biroul de 
Cooperare al 

Elveţiei  

2014 -
2016 

    Realizat 

În perioada 03-04.11.2016 a fost desfăşurată Conferinţa Naţională (cu participare internaţională) în Sănătatea 
Adolescenţilor „Sporirea rezilienţei – dezvoltare sănătoasă în condiţii de risc”, ediţia II. Conferinţa a fost 
organizată de Asociaţia „Sănătate pentru Tineri” şi Centrul Naţional de Resurse în Serviciile de Sănătate 
Prietenoase Tinerilor „Neovita”, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi USMF „Nicolae Testemiţanu”, cu 
suportul SDC, OMS, UNICEF şi UNFPA. Evenimentul a întrunit peste 350 de experţi, medici, psihologi, 
reprezentanţi ai autorităţilor naţionale, ai organizaţiilor neguvernamentale şi internaţionale, care activează în 
domeniu promovării şi dezvoltării sănătăţii adolescenţilor.  
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Din anul 2011, Ministerul Sănătăţii a iniţiat, cu suportul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare şi 
agenţiilor ONU, procesul de extindere a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor. 
În prezent, 38 de Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor sunt contractate de către CNAM în toate raioanele 
şi municipiile republicii, comparativ cu anul 2011, când în ţară activau doar 12 instituţii de acest gen. În 
rezultat, accesul persoanelor de 10-24 ani la servicii de sănătate prietenoase tinerilor a sporit de peste 3 ori – 
de la 5,6% în 2011, către 28% în anul 2015. 
Cuantumul cheltuielilor pentru contractarea a 38 Centre a constituit în anul 2016 circa 10,9 mln. lei. 

2.2.12. Dezvoltarea 
serviciilor de protecţie 
şi asistenţă pentru copii 
(secţie mamă- copil, 
serviciul „Respiro”)  

Ministerul 
Sănătăţii 

 2014 -
2016 

    Realizat 

La 22.02.2016 Ministerul Sănătăţii împreună cu UNICEF şi MMPSF au semnat un Memorandum, care 
prevede asigurarea protecţiei şi accesul copiilor de vârstă fragedă la un mediu familial, prin prevenirea 
instituţionalizarea acestora. 
Astfel, UNICEF, Hope and Homes for Children din Marea Britanie şi Asociaţia Obştească „CCF Moldova” au 
iniţiat Proiectul”Copiii de vârstă mică – înţelegem necesităţile, dezvoltăm serviciile, reformăm sistemul” în 
valoare de 425,800 Euro, care va sprijini familiile social vulnerabile cu copii. 
Pe parcursul anului 2016 în Secţiile Maternale din cadrul Centrelor de Plasament (mun. Bălţi, mun. Chişinău), 
din subordinea Ministerului Sănătăţii au fost asistate 51 cupluri „mamă-copil”. 
Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă, mun. Chişinău, prin Serviciu „Respiro” a 
reabilitat 19 copii, iar prin intermediul Secţiei de Zi – 174 copii. 
În Centrul de Plasament din mun. Bălţi în serviciul pentru îngrijirea şi reabilitarea copiilor cu greutate mică şi 
foarte mică la naştere au fost incluşi 77 cupluri mamă – copil pentru îngrijiri medicale 
În Centrul de Plasament din mun. Bălţi în Secţia de zi pentru copii de vârstă fragedă cu nevoi speciale au fost 
asistaţi 43 copii, iar prin intermediul Secţiei de Zi au fost reabilitaţi – 468 copii. 
Pentru anul 2016 au fost preconizate alocaţii  financiare total pentru ambele instituţii 36 093,5 mii lei (pentru 
1 copil/an – 103 124 lei).  
Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă, mun. Chişinău – aprobat total 20 581,6 mii 
lei (pentru 1 copil/an – 102 908 lei). 
Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru copii, mun. Bălţi – aprobat total 15 511,9 mii lei (pentru 1 
copil/an – 103 413 lei). 

Obiectivul 3. Sporirea abilităţilor profesionale şi antreprenoriale, în special în 
rîndul tinerilor şi femeilor. 

 

2.2.13. Implementarea 
programului de 
instruire continuă 
“Gestiunea eficientă a 
afacerii” 

Ministerul 
Economiei 

(Organizaţia 
pentru 

Dezvoltarea 
Sectorului 

Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii) 

 2014 -
2016 

    Realizat 
În cadrul Programului de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii”, au fost acordate consultaţii 
antreprenoriale pentru 1800 persoane. Pe parcursul anului 2016 au fost instruiţi 1408 de antreprenori din 20 
localităţi ale republicii. Din numărul total de persoane instruite 60% sunt femei. 

2.2.14. Implementarea Ministerul  2014-     Realizat 
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Programului-pilot de 
atragere a remitenţelor 
în economie (PARE 
1+1) 
 

Economiei 
(Organizaţia 

pentru 
Dezvoltarea 
Sectorului 

Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii) 

2016 
 

În cadrul Programului PARE 1+1, au fost organizate 10 sesiuni de instruire antreprenorială, la care au 
participat 246 migranţi sau rude de gradul I ale acestora. Din numărul total de persoane instruite 34% sunt 
femei. 
În cadrul componentei III „Finanţarea afacerilor” au fost înregistrate 271 cereri de finanţare nerambursabilă. 
Au fost semnate 346 contracte de finanţare nerambursabilă, inclusiv 136 din anul 2015. 
Suma granturilor aprobate beneficiarilor PARE 1+1 în anul 2016 constituie – 66,97 mil. lei, iar suma 
investiţiilor planificate în economie constituie 248,50 mil lei. 
Din total afaceri finanţate: 33,5% sunt întreprinderi nou create; 46,5% - afaceri administrate de tineri cu vârsta 
până la 35 ani; 36,1% - afaceri fondate şi/sau gestionate de femei şi 45,0% - afaceri create de lucrătorii 
migranţi.  

2.2.15. Organizarea 
activităţilor de timp 
liber  (dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă 
şi prevenirea riscurilor 
sociale) pentru copiii 
din instituţiile 
rezidenţiale şi semenii 
lor  

Ministerul 
Educaţiei 

Autorităţile 
administraţiei  
publice locale, 

Centrul de 
Informare şi 
Documentare 

privind Drepturile 
Copilului, 
ONG-urile  
de profil 

 

Semestrul 
I, 2014 

    Realizat în termenul stabilit 

2.2.16. Acordarea de 
sprijin şi de asistenţă 
pentru adolescenţi, 
absolvenţi ai 
gimnaziilor internat în 
continuarea studiilor 
profesionale şi 
angajarea în câmpul 
muncii (potenţiale 
victime ale traficului 
de fiinţe umane) 

Ministerul 
Educaţiei  

Autorităţile 
administraţiei  
publice locale, 

 Centrul de 
Informare şi 
Documentare 

privind Drepturile 
Copilului,  

ONG-urile de 
profil 

Semestrul 
I, 2014 

    Realizat în termenul stabilit 

2.2.17. Implementarea 
Programului Naţional 
de Abilitare 
Economică a Tinerilor, 
componenta instruire 

Ministerul 
Economiei  

(Organizaţia 
pentru 

Dezvoltarea 
Sectorului 

Întreprinderilor 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie  

2014, 
2015, 
2016 

    Realizat 
În cadrul Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, au fost acordate consultaţii pentru 200 
tineri, potenţiali antreprenori sau persoane care recent şi-au înregistrat propria afacere. 
Totodată, au fost organizate sesiuni de instruire pentru 176 tineri. De menţionat că 54% din total tineri 
instruiţi, constituie femei. 
Seminarele de instruire s-au desfăşurat în următoarele 5 localităţi: Ştefan Vodă, Ungheni, Ceadâr-Lunga, 
Sângerei şi Chişinău. 
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Mici şi Mijlocii,  

Directoratul 
Liniei de Credit) 

2.3. CONTROLUL ADMINISTRATIV  
Probleme identificate:   
Scopul:   
Obiectivul 1. Responsabilizarea agenţilor economici in aplicarea prevederilor 
legale în activitatea lor. 
 

 

2.3.1. Monitorizarea 
implementării 
prevederilor  lit. g1) 
alin.(1) art. 19 din 
Legea nr. 180-XVI  din 
10 iulie 2008 cu privire 
la migraţia de muncă  
în partea ce ţine de 
responsabilizarea 
agenţiilor private de 
ocupare a forţei de 
muncă de a interveni în 
elucidarea conflictelor 
apărute între 
angajatorul din ţara de 
destinaţie şi cetăţeanul 
Republicii Moldova 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 
(Agenţia 

Naţională pentru 
Ocuparea Forţei 

de Muncă ),  
Ministerul 
Economiei 
(Camera de 
Licenţiere)  

 2014 -
2016 

    Realizat 
ANOFM colaborează în mediu cu 25 agenţii private de ocupare care înregistrează contractele 
individuale de muncă ale cetăţenilor ce emigrează cu scop de muncă peste hotare. În perioada de 
raportare, agenţiile private au înregistrat 1053 contracte de muncă ale emigranţilor. Agenţiile private 
sunt informate privind obligaţia de implicare în cazul apariţiei problemelor de încălcare a 
prevederilor contractuale cu referire la prevederile Legii 180/2008 privind migraţia de muncă. 

2.3.2.  Examinarea 
sesizărilor privind 
respectarea condiţiilor 
de licenţiere de către 
titularii de licenţă ce se 
referă la activitatea 
legată de plasarea în 
cîmpul muncii a 
cetăţenilor în ţară 
şi/sau în străinătate, 
activitatea de 
încadrare/înscriere a 
studenţilor în programe 

Ministerul 
Economiei 
(Camera de 
Licenţiere) 

 2014 -
2016 

    Realizat 
 
În anul 2016 Camera de Licenţierea întreprins următoarele acţiuni de competenţă: 
 
Pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate: 
- 19 licenţe suspendate (temeiul juridic: art. 21 alin. (2) lit. h), i), j) al Legii nr. 180-XVI din 10.07.2008 cu 
privire la migraţia de muncă, art. 20 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea 
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător „cererea titularului de licenţă privind suspendarea acesteia”); 
- 15 licenţe retrase (temeiul juridic: art. 21 alin. (2) lit. a), e), f) al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător). 
 
Pentru activitatea de turism: 
- 6 licenţe suspendate (temeiul juridic: art. 20 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind 
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de schimb educaţional-
cultural care prevăd 
componenta de 
angajare remunerată în 
cîmpul muncii pe o 
perioadă determinată 
de timp, în perioada 
vacanţei de vară; 
activitatea de turism 

reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător „cererea titularului de licenţă privind suspendarea 
acesteia”, art. 14 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 352-XV din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
activităţii turistice în Republica Moldova); 
- 17 licenţe retrase (temeiul juridic: art. 21 alin. (2) lit. e) al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, art. 21 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 „cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia”, art. 14 alin. (1) lit. d) şi i) al Legii nr. 
352-XV din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova).  

 
 

2.3.3. Aplicarea  
măsurilor de control în 
instituţiile autorizate de 
a efectua transplant de 
organe, iar în cazul 
depistării unor 
încălcări ale legislaţiei 
în vigoare – sesizarea 
organelor de drept 
competente 

Ministerul 
Sănătăţii 
(Agenţia 

Transplant) 

 2014 -
2016 

    Realizat 

Conform Planului elaborat pentru anul 2016, au fost efectuate inspecţii de control cu reevaluarea autorizărilor 
de activitate în domeniul transplantului în următoarele instituţiile autorizate:  

1) Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie 
2) Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie şi Banca de ţesuturi 
3) Spitalul Clinic Republican 
4) Institutul Oncologic 

Au fost înregistrate şi evaluate cererile de autorizare, inclusiv şi documentaţia necesară, parvenite de la 
Institutul Mamei şi Copilului, Firma „OVICO” SRL (Centrul Medical „OVISUS”), Întreprinderea cu Capital 
Străin „HEALTH FOREVER INTERNATIONAL” S.R.L, Spitalul Internaţional Medpark.  

Au fost înregistrate şi evaluate cererile de reînnoire a autorizării, inclusiv şi documentaţia necesară, parvenite 
de la: 

 Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie 
 Spitalul Clinic Republican 
 Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” 
 Institutul Oncologic 
 Institutul de Medicină Urgentă 
 Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie.  

 

În cadrul Campaniei naţionale „Săptămână de luptă împotriva TFU” (18 – 24.10.2016), au fost organizate 2 
evenimente, după cum urmează: 

 la 19.10.2016 a fost organizată şi desfăşurată o masă rotundă dedicată trasabilităţii în prelevarea de 
organe şi ţesuturi cu participarea coordonatorilor de transplant din instituţiile autorizate (6 
participanţi).  

 la 21.10.2016, în cadrul Agenţiei de Transplant, a fost organizată o şedinţă de lucru, în vederea 
elaborării instrumentelor instituţionale de evaluare a potenţialilor donatori (12 medici). 
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Obiectivul 2. Implicarea mai activă a Inspectoratului de Stat al Muncii în 
prevenirea şi combaterea  traficului de fiinţe umane. 

 

2.3.4. Revizuirea şi, 
după caz, modificarea 
legislaţiei în vederea 
respectării 
angajamentelor 
internaţionale conform 
cărora inspectorii de 
muncă pot să efectueze 
controale inopinate 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

(Inspectoratul de 
Stat al Muncii) 

 
 

 2014     Realizat în termenul stabilit 

2.3.5. Valorificarea 
prevederilor 
memorandumului de 
colaborare cu Centrul 
pentru Combaterea 
Traficului de Persoane   

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

(Inspectoratul de 
Stat al Muncii) 

Ministerul 
Afacerilor Interne 

2014 -
2016 

    Realizată 
De către angajaţii Secţiei nr. 2 al CCTP, a fost documentat un caz de trafic de persoane în scop de exploatare 
în muncă, care a avut loc pe teritoriul raionului Floreşti, la o stână. Până la momentul de faţă au fost 
identificate 14 victime. Pe faptul dat a fost sesizat Inspectoratul de stat al muncii, care urmare verificărilor 
efectuate a sancţionat administrativ proprietarul stânei.  
 

III. ASISTENŢA ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ A VICTIMELOR ŞI 
MARTORILOR 

 

3.1. IDENTIFICAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE  
Probleme identificate:   
Scopul:   

Obiectivul 1. Consolidarea metodelor şi capacităţilor profesioniştilor în 
identificarea victimelor traficului de fiinţe umane. 

 

3.1.1. Organizarea 
cursurilor de instruire 
pentru angajaţii 
Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene în domeniul 
identificării victimelor 
traficului de fiinţe 
umane 

Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene 

 2014 -
2016 

    Realizat 
La 17.06.2016 MAEIE în comun cu Misiunea OIM în Moldova a organizat, o instruire în domeniul 
identificării victimelor TFU. Instruirea a fost destinată diplomaţilor detaşaţi pentru a activa în cadrul 
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare (MDOC) ale R. Moldova peste hotare, precum şi tinerilor 
diplomaţi. Discuţiile s-au axat pe rolul implicării MDOC în vederea identificării victimelor TFU, acordării 
asistenţei acestora, eventual stoparea situaţiilor de acest gen peste hotarele R. Moldova. Reprezentanţii 
organelor publice de specialitate au menţionat acţiunile ce urmează a fi întreprinse de către colaboratorii 
MDOC la identificarea cazurilor TFU. 
 

3.1.2. Stabilirea 
contactelor de lucru cu 
autorităţile abilitate în 
ţările de destinaţie cu 
scopul de a facilita 

Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene 

 2014 -
2016 

    Realizat 

MDOC sunt implicate în consolidarea contactelor cu instituţiile naţionale şi internaţionale din ţările de 
acreditare în vederea identificării victimelor TFU şi acordării repatrierii din statele cu risc sporit de TFU, 
inclusiv unde R. Moldova nu are acoperire diplomatică. MDOC acordă atenţie sporită subiectului ce ţine de 
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identificarea 
potenţialelor victime 
ale traficului de fiinţe 
umane din rîndul 
imigranţilor ilegali şi a 
minorilor neînsoţiţi 
înainte de repatriere  

(misiunile 
diplomatice şi 

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

Protecţiei Sociale 
şi Familiei,  
 Ministerul 
Afacerilor 

Interne 

combaterea şi prevenirea fenomenului respectiv, oferă asistenţa necesară victimelor TFU, perfectează 
documentele cu titlul gratuit, şi întreprind acţiunile de rigoare în vederea repatrierii victimelor în R. Moldova
Pe parcursul anului 2016, reprezentanţi ai MDOC ai R. Moldova au avut peste 70 de întrevederi cu autorităţile 
abilitate în ţările de destinaţie în scopul facilitării identificării potenţialelor victime ale TFU din rândul 
imigranţilor ilegali şi a minorilor neînsoţiţi înainte de repatriere. 

3.1.3. Identificarea 
victimelor traficului de 
fiinţe umane prin 
intermediul Liniei 
fierbinţi; oferirea 
asistenţei victimelor si 
rudelor acestora; 
referirea în instituţiile 
abilitate  

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

Centrul 
Internaţional „La 

Strada” 

2014 -
2016 

    Realizat 
În anul 2016 Linia Fierbinte a CI „La Strada” a recepţionat 163 apeluri SOS, asociate cu cazuri de TFU, 
exploatare, migranţi în dificultate etc. Au fost identificate: 
- 26 de victime prezumate a TFU (15 adulţi şi 11 copii); 
- 15 cazuri de dispariţie /victime prezumate a TFU şi/sau exploatării; 
- 19 cazuri de migrant în dificultate/victime crimelor asociate cu TFU (contrabanda migranţilor, violenţa în 
familie, abuzul sexual de peste hotare).  
Cazurile identificate au fost referite partenerilor din cadrul SNR, inclusiv la CCTP în dependenţă de 
necesităţile fiecărui caz în parte. 

3.1.4. Instruirea  
profesioniştilor în 
aplicarea instrucţiunii 
privind mecanismul 
intersectorial de 
cooperare pentru  
identificarea, 
evaluarea, referirea, 
asistenţa şi 
monitorizarea copiilor 
victime şi potenţiale 
victime ale violenţei, 
neglijării, exploatării, 
traficului 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei,  
Ministerul 
Educaţiei, 
Ministerul 
Sănătăţii, 
Ministerul 
Afacerilor 

Interne 

Autorităţile 
administraţiei  
publice locale, 

 Centrul Naţional 
de Prevenire a 

Abuzului faţă de 
Copii,  

Consiliul 
Naţional pentru 

Protecţia 
Drepturilor 
Copilului 

2014-
2015 

    Suplimentar în 2016 
La 10.03.2016 Ministerul Sănătăţii a participat la Atelierul naţional „Protecţia copiilor împotriva abuzului, 
neglijării, exploatării şi traficului printr-un sistem consolidat şi funcţional”, organizat de CNPAC în 
parteneriat cu MMPSF, cu suportul UNICEF Moldova. 
La 19.04.2016, cu suportul OMS, a fost organizat atelierul de lucru privind realizarea Studiului „Experienţele 
negative trăite în copilărie printre studenţii instituţiilor universitare din Republica Moldova”. 
În perioada 16.05. – 20.05.2016 a fost organizat un curs de instruire în domeniul violenţei în familie, inclusiv 
în rândul copiilor pentru specialiştii din Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor (45 specialişti). 
În perioada 12.09.-16.09.2016 a fost organizat al II curs de formare în domeniul violenţei în familie (45 
participanţi). 
 În luna noiembrie au fost organizate seminare de instruire a lucrătorilor medicali cu tematica: „Intervenţia 
instituţiilor medicale în identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea cazurilor de violenţă, 
neglijare, exploatare şi trafic al copilului”, cu suportul CNPAC, în 11 teritorii administrative (250 specialişti). 
CNPAC a instruit cu suportul UNICEF Moldova  44 potenţiali formatori locali în domeniul aplicării HG nr. 
270 din 08.04.2014. La programul de formare (72 ore) au participat reprezentanţi din toate sectoarele 
responsabile de protecţia copilului – asistenţă socială, educaţie, sănătate, poliţie din 9 raioane (mun. Chişinău, 
mun. Bălţi, r-le Orhei, Criuleni, Cimişlia, Căuşeni, Hânceşti, Străşeni, Leova). În anul 2016 respectivii 
formatori au realizat instruirea a circa 650 specialişti la nivel local privind aplicarea HG menţionate. 
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 De asemenea, în cadrul parteneriatelor cu Ministerul Educaţiei, Autorităţile publice locale şi cu Reţeaua de 
biblioteci Novateca,  au fost instruiţi circa 280 specialişti (educatori, pedagogi, psihologi şcolari, bibliotecari) 
din raioanele menţionate, în vederea implementării la nivel de către aceştia a programelor de prevenire ale 
CNPAC: 

 Copii în siguranţă  - program de prevenire a abuzului şi exploatării sexuale a copiilor de vârstă 
preşcolară; 

 În drum spre casă – program educaţional pentru copiii de vârstă şcolară mică (6 – 12 ani), orientat pe 
cultivarea deprinderilor comportamentale de depăşire a situaţiilor potenţial periculoase (care se pot 
întâmpla acasă, în stradă, la şcoală, în parc, etc.) şi pe dezvoltarea rezilienţei copiilor; 

 „Fără palme” – program destinat părinţilor în vederea dezvoltării cunoştinţelor şi abilităţilor practice 
de educare a copiilor şi excluderii metodelor violente de educaţie.   

Pe parcursul anului 2016 formatorii instruiţi au realizat activităţi de prevenire la nivel local pentru circa 2500 
copii şi circa 800 părinţi. 
         În vederea implementării Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru 
identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, 
neglijării, exploatării şi traficului (HG nr. 270 din 08.04.2014), MMPSF în parteneriat cu Asociaţia Obştească 
„Parteneriate pentru Fiecare Copil” implementează proiectul „Familie puternică pentru fiecare copil”. În 
cadrul acestui proiect, Terre des Hommes – Moldova a continuat și în 2016 să desfășoare activități de  
consolidare a capacităţilor specialiştilor din protecţia copiilor de la nivel local în implementarea instrucţiunilor 
privind mecanismul intersectorial de cooperare, înregistrînd următarele rezultate:  

 3382 de specialiști din republică și-au consolidat cunoștințele/abilitățile în cadrul a 31 de ateliere, 
referitor la implementarea HG nr.270 din 08.04.2014 și a Legii nr.140 din 14.06.2013. Participanții 
(asistenți sociali comunitari, pedagogi, medici, polițiști, autorități publice locale, ONG-uri locale) au fost 
familiarizați și cu indicatorii de bunăstare a copiilor.  

3.1.5. Dezvoltarea 
relaţiilor de colaborare 
cu ONG-urile active în 
domeniu anti-trafic la 
nivel local şi naţional 

Ministerul 
Afacerilor 

Interne, 
Procuratura 

Generală 

Autorităţile 
administraţiei 
publice locale, 
ONG-urile de 

profil 

2014-
2016 

    Realizat  
În baza Acordurilor de cooperare încheiate, CCTP a fost sesizat în raport cu 12 cazuri prezumate de TFU de 
către partenerii sociali. 
Către Centrul republican de asistenţă şi protecţie a victimelor TFU au fost referite pentru plasament şi 
asistenţă socială 22 victime ale TFU.  

3.1.6. Identificarea şi 
referirea migranţilor 
moldoveni (tineri şi 
familii) aflaţi în 
dificultate în Federaţia 
Rusă, prin intermediul 
Liniei fierbinţi  în 
Federaţia Rusă 

Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene 

Terre des Hommes 2014     Suplimentar în 2016 
Pe parcursul anului 2016, la Linia Fierbinte din Federația Rusă au parvenit 1095 de apeluri din partea 
persoanelor fizice, care au beneficiat gratuit de informații și asistență. 90% au fost persoane care au apelat 
pentru prima dată și/sau referiți către Linia Fierbinte. 

3.1.7. Oferirea 
asistenţei juridice 

Ministerul 
Afacerilor 

Terre des Hommes  2014     Suplimentar în 2016 
1095 migranți moldoveni aflați în dificultate în Federația Rusă au beneficiat de consultație juridică gratuită.   
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gratuite migranţilor 
moldoveni (tineri şi 
familii) aflaţi în 
dificultate în Federaţia 
Rusă, prin intermediul 
Liniei fierbinţi în 
Federaţia Rusă  

Externe şi 
Integrării 
Europene 

27 de persoane au beneficiat de reprezentare juridică complexă și 77 au fost referite către alte organizații 
(rețeaua de ONG-uri partenere, dezvoltate de Centrul de  Integrare ”Migrația și Legea”, or. Moscova, FR) 
pentru asistență specializată. 
 
 

3.2. REPATRIEREA   
Probleme identificate:   
Scopul:   
Obiectivul 1: Asigurarea mijloacelor de protecţie şi asistenţă pentru victimele sau 
potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane aflate în ţările de destinaţie.  

 

3.2.1. Repatrierea şi 
referirea pentru 
asistenţă şi protecţie a 
victimelor traficului de 
fiinţe umane şi 
traficului de copii 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

 

Autorităţile 
administraţiei  
publice locale, 

Terre des Hommes, 
Organizaţia 

Internaţională 
pentru Migraţie 

 

 2014 -
2016 

    Realizat 
În anul 2016 MMPSF a organizat 25 misiuni, fiind repatriaţi 38 copii, dintre care: 20 copii din Ucraina (16 
misiuni) şi 18 copii din Federaţia Rusă (9 misiuni), rămaşi fără însoţitori legali pe teritoriul altor state. 
După repatriere copiilor li-au fost aplicate următoarele forme de protecţie: 

 reintegraţi în familiile biologice sau extinse – 21 copii; 
 plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă – 8 copii; 
 plasaţi în centre de plasament temporar – 9 copii. 
De asemenea, din mijloacele Misiunii OIM din Moldova au fost repatriate 26 persoane adulte 

inclusiv minori cu statut de victime ale TFU (15 victime-exploatare prin muncă, 2 victime-exploatare prin 
cerşetorie,  7 victime-exploatare sexuală, 1 victima munca/sexuala , victimă-1 muncă/cerşit). Adiţional, au fost 
repatriaţi 17 migranţi aflaţi în dificultate, dintre care 14 adulţi (6 femei şi  8 bărbaţi) şi 2 minori (2 fete). 
Misiunea OIM în Moldova a oferit asistenţă unui număr de 120 victime ale TFU (adulţi şi minori). Totodată, 
în cadrul Programului de Asistenţă şi Protecţie a OIM, au mai beneficiat de asistenţă 1065 potenţiale victime 
ale TFU, dintre care: 34 copii a victimelor;  50 minori neînsoţiţi, 38 copii fără îngrijire, 449 victime a violenţei 
în familie, 287 prevenire, 207 migraţi în dificultate. 

3.2.2. Stabilirea 
identităţii persoanelor 
traficate şi a altor 
categorii de persoane 
vulnerabile aflate în 
străinătate, eliberarea 
actelor de identitate a 
acestora, dezvoltarea 
cooperării 
interinstituţionale în 
acest domeniu 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei, 
Ministerul 

Tehnologiei 
Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 

  2014 -
2016 

    Realizat 

MDOC acordă atenţie sporită la subiectul ce ţine de combaterea şi prevenirea fenomenului TFU, oferă asistenţa 
necesară victimelor TFU, în comun cu MTIC, MMPSF perfectează documentele  cu titlul gratuit şi întreprind 
acţiunile de rigoare în vederea repatrierii victimelor în RM. 
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Europeană 

3.3. REABILITAREA ŞI REINTEGRAREA  
Probleme identificate:   
Scopul:   
Obiectivul 1. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor prestate victimelor şi 
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. 

 

3.3.1. Finalizarea  
construcţiei anexei 
(Centrul de asistenţă şi 
protecţie a victimelor şi 
potenţialelor victime 
ale traficului de copii) 
la clădirea existentă a 
Centrului de asistenţă 
şi protecţie a victimelor 
şi potenţialelor victime 
ale traficului de fiinţe 
umane din oraşul 
Chişinău 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie 
 

2014-
2015 

 

    Realizat în termenul stabilit 

3.3.2. Acordarea 
asistenţei juridice, 
inclusiv garantate de 
stat, victimelor şi 
potenţialelor victime 
ale traficului de fiinţe 
umane 

Ministerul 
Justiţiei, 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

Consiliul Naţional 
de Asistenţă 

Juridică Garantată 
de Stat,  

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie, 
Centrul 

Internaţional „La 
Strada” 

2014-
2016 

     Realizat parţial  
Pe parcursul perioadei raportate, CI „La Strada” a oferit asistenţă juridică, reprezentare în instanţele de 
judecată şi asistenţa psihologică pentru 32 copii, victime ale traficului de copii, exploatării prin munca, 
exploatării sexuale comerciale şi abuzului sexual. 
Cu suportul Misiunii OIM în Moldova, a fost oferită asistenţă juridică prin reprezentare în instanţele de 
judecată şi în raport cu organele de drept unui număr de 25 de persoane (dintre care 10 victime ale TFU, 14 
victime a violenţei domestice şi 1 alt caz de prevenire); prin consiliere juridică primară – unui număr de 227 
de persoane (dintre care 48 victime TFU); şi prin documentare – 50 de persoane (dintre care 17 victime TFU).  
  

3.3.3. Acordarea 
serviciilor de mediere a 
muncii în scopul 
încadrării sau 
reîncadrării în muncă a 
victimelor traficului de 
fiinţe umane aflate în 
căutarea unui loc de 
muncă 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei, 

Agenţia 
Naţională pentru 
Ocuparea Forţei 

de Muncă 

 2014 -
2016 

    Realizat 
Pe parcursul anului 2016, AOFM au înregistrat cu statut de şomer 50063 persoane aflate în căutarea unui loc 
de muncă (dintre care 46,2% femei). 
AOFM au acordat servicii de mediere a muncii la 28053 şomeri, din care 49,3% femei. În rezultatul prestării 
serviciilor, inclusiv de mediere a muncii, au fost plasaţi în câmpul muncii 17656 şomeri (50,3% femei). 
În perioada de raportare au fost înregistrate cu statut de şomer 5 persoane, toate femei - victime ale TFU, care 
au beneficiat inclusiv de servicii de mediere. 
ANOFM organizează mai multe activităţi ce au ca scop prevenirea fenomenului TFU, printre care seminare 
informative, campanii de informare, târguri ale locurilor de muncă, inclusiv, târguri on-line. 
În perioada 03 – 07.02.2016 ANOFM a organizat tradiţionalul Târg al locurilor de muncă în cadrul celei de a 
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XV – a ediţii a Expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”. La acest eveniment de carieră au venit cu o ofertă 
de cca 500 locuri de muncă vacante 30 agenţi economici din diferite domenii de activitate ale economiei 
naţionale, în principal, din industria prelucrătoare. Peste 2000 persoane au avut posibilitatea să se informeze 
de la angajatori despre cerinţele înaintate candidaţilor pentru posturile vacante, aşteptările privind calificarea 
acestora, condiţiile de muncă. Dintre ei, cca 550 persoane au negociat cu angajatorii direct ofertele de muncă 
interesate şi cca 130 candidaţi au fost selectaţi pentru interviul de angajare. 
În perioada 27.05-28.05.2016 s-a desfăşurat a VI-a ediţie a Forului meseriilor /profesiilor, în cadrul căruia 
ANOFM a organizat Târgul locurilor de muncă pentru Tineret, la care au participat 35 agenţi economici, care 
au pus la dispoziţia solicitanţilor peste 1300 locuri de muncă vacante. Evenimentul a atras 1500 persoane 
interesate să-şi găsească un loc de muncă. În rezultat, angajatorii au discutat cu peste 700 de persoane care au 
solicitat informaţie despre locurile vacante şi au selectat pentru participare la interviul de angajare cca 300 de 
candidaţi.  
Pe parcursul anului 2016, AOFM au organizat 73 de târguri ale locurilor de muncă la care au participat 658 
angajatori care au avut disponibile cca 9800 locuri de muncă vacante. Evenimentele au atras în total cca 12100 
persoane aflate în căutarea unui lor ce muncă, iar în rezultat au fost angajate în cca 1800 persoane. 
În perioada de raportare, ANOFM a organizat 3 târguri on-line ale locurilor de muncă la care au participat în 
total 303 angajatori care au avut disponibile cca 6800 locuri de muncă. Pe parcursul desfăşurării 
evenimentelor platforma târgului on-line (www.e-angajare.md) a fost accesată de cca 3600 persoane din peste 
70 de ţări. În total au aplicat CV-ul pentru un loc de muncă direct pe platforma târgului on-line 182 persoane. 
ANOFM dezvoltă canalele de comunicare cu clienţii, inclusiv de informare a persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă, pentru a facilita accesul acestora la servicii de calitate. Astfel, informaţia ajunge rapid la 
utilizatori prin intermediul tehnologiilor informaţionale moderne gestionate de ANOFM, cum ar fi site-ul 
oficial al instituţiei: www.anofm.md şi portalul locurilor de muncă: www.angajat.md. 
În anul 2016 site-ul www.anofm.md a fost vizitat de peste 185100 de ori de către un număr de cca 149400  
utilizatori unici. Cele mai multe persoane au accesat site-ul din R. Moldova – 86,0%, România – 6,42%, Rusia 
– 1,77%, Statul Israel – 0,90%, Italia – 0,62% şi Germania – 0,50%.      
Portalul locurilor de muncă www.angajat.md, gestionat de ANOFM, a fost accesat pe parcursul anului 2016 
de 99032 ori, numărul vizitatorilor  fiind de 52423. Portalul a fost accesat de utilizatori din mai multe ţări, 
dintre care 84,16 % sunt din Moldova, 11,07% din România, Marea Britanie – 0,67%, Rusia – 0,64%, Italia – 
0,51% şi SUA – 0,37%. 
De la începutul anului 2016, au căutat de sinestătător un loc de muncă utilizând posturile de auto-ocupare cca 
7300 persoane şi au utilizat mijloacele de telecomunicare (cabine telefonice) mai mult de 4060 persoane. 
Persoanele date, care doresc să-şi caute de sinestătător un loc de muncă, au fost ghidate despre oportunităţile 
de accesare electronică a paginii WEB de la posturile de auto-ocupare instalate în incinta Centrului de 
Informare şi Centrului de apel – Piaţa Muncii.  
În perioada dată, au fost efectuate cca 6000 consultaţii individuale de informare privind condiţiile de ocupare a 
locurilor vacante, informaţii privind formarea profesională, migraţia legală în scop de muncă, etc. Centrul de 
Apel  furnizează solicitanţilor prin intermediul liniei fierbinţi un pachet standard  de informaţii despre piaţa 
muncii. Centrul de Apel - Piaţa Muncii a răspuns în total la 7750 apeluri, dintre care: 28 apeluri primite de 
peste hotare (România-15, Federaţia Rusă –6, Ucraina - 2, Israel-2, Franţa-1, Polonia-1, Germania-1), 4038 



 

42 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
apeluri privind migraţia forţei de muncă, 20  răspunsuri prin intermediul skype şi 31  răspunsuri la e-mail. 

3.3.4. Acordarea 
serviciilor de orientare 
şi formare 
profesională, corelate 
la necesităţile pieţii 
muncii, conform 
legislaţiei în domeniul 
ocupării forţei de 
muncă în vigoare 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 
(Agenţia 

Naţională pentru 
Ocuparea Forţei 

de Muncă) 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie 
 

2014 -
2016 

    Realizat 
Pe parcursul anului 2016 au absolvit cursurile de formare profesională 2902 şomeri (dintre care 65,6% sunt 
femei). Din numărul total au absolvit cursuri de calificare - 74,5%, recalificare – 16,1%, iar 9,4% - au absolvit 
cursuri de perfecţionare. În rezultatul absolvirii unui curs gratuit de formare profesională 2598 şomeri dintre 
absolvenţi au fost plasaţi în câmpul muncii.  
În perioada menţionată au absolvit cursuri de formare profesională gratuite 2 persoane din categoria victimelor 
TFU, iar după absolvirea cursului a fost plasată în câmpul muncii o persoană. 
În scopul oferirii serviciilor de informare, consiliere şi ghidare în carieră pentru a eficientiza procesul de 
integrare în câmpul muncii a persoanelor, în anul 2016 au fost create 3 Centre de Ghidare în Carieră în mun. 
Chişinău, r. Cahul şi r. Soroca. 
Astfel, beneficiarii Centrelor sunt elevii, tinerii şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea 
explorării oportunităţilor pe piaţa forţei de muncă, diversităţii profesiilor/meseriilor, evaluarea propriilor 
aptitudini şi capacităţi profesionale, precum şi ghidarea profesională în vederea integrării socio-economice de 
succes. 
În perioada de raportare, OIM a susţinut prestarea serviciilor de suport, orientare şi formare profesională 
pentru 7 victime ale TFU si 42 potenţiale victime în scopul susţinerii procesului de reabilitare şi reintegrare 
socială a acestora. 

3.3.5. Acordarea 
serviciilor de informare 
şi consiliere 
profesională în scopul 
sporirii şanselor de 
integrare profesională a 
victimelor  traficului de 
fiinţe umane 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 
(Agenţia 

Naţională pentru 
Ocuparea Forţei 

de Muncă) 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie 
 

2014 -
2016 

    Realizat 
Pe parcursul anului 2016 au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională 100864 
persoane, dintre care 43,4% sunt femei. Din totalul beneficiarilor, 70659 persoane au statut de 
şomer (47,2% femei), inclusiv şomeri trecători din anul 2015. 
Cele 5 persoane victime TFU înregistrate cu statut de şomer au beneficiat de servicii de informare şi 
consiliere profesională. 

3.3.6. Acordarea 
protecţiei sociale în caz 
de şomaj în 
conformitate cu 
legislaţia în vigoare în 
domeniul ocupării 
forţei de muncă 

Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 
(Agenţia 

Naţională pentru 
Ocuparea Forţei 

de Muncă) 

 2014 -
2016 

    Realizat 
Pe parcursul anului 2016, au beneficiat de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională (691,95 
lei lunar) 2828 şomeri, dintre care cca 77,3% sunt femei. Dintre aceştia, 6 persoane (4 femei) fac 
parte din categoria victimelor TFU, inclusiv persoane înregistrate în anul 2015. 

IV. INVESTIGAREA ŞI URMĂRIREA ÎN JUSTIŢIE  
4.1. INVESTIGAREA   
Probleme identificate:   
Scopul:   
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Obiectivul 1. Elaborarea măsurilor necesare pentru eficientizarea investigării, 
aplicarea tehnicilor moderne de investigare şi modificare a legislaţiei. 

 

4.1.1. Creşterea 
numărului de personal 
al Secţiei combaterea 
traficului de fiinţe 
umane din cadrul 
Procuraturii Generale 

Procuratura 
Generală, 
Ministerul 
Finanţelor 

 2014     Realizat în termenul stabilit 

4.1.2. Creşterea 
numărului personalului 
Departamentului  
Poliţiei de Frontieră în 
vederea asigurării  
analizei criminale a 
infracţiunilor 
transfrontaliere, în 
special, celor conexe 
cu traficul de fiinţe 
umane  

Ministerul 
Afacerilor 

Interne 
 (Departamentul 

Poliţiei de 
Frontieră), 
Ministerul 
Finanţelor 

 2014 -
2016 

    Realizat 
Acţiune realizată în anul 2015, nefiind organizate careva activităţi în anul 2016. 

Obiectivul 2. Consolidarea cooperării dintre procuratură, poliţie, alte autorităţi 
publice, instituţii şi organizaţii neguvernamentale. 

 

4.1.3. Realizarea 
prevederilor Acordului  
de colaborare privind 
combaterea traficului 
de fiinţe umane în 
scopul prelevării 
organelor sau 
ţesuturilor, semnat 
între Ministerul 
Afacerilor Interne şi 
Ministerul Sănătăţii 

Ministerul 
Sănătăţii 
(Agenţia 

Transplant), 
Ministerul 
Afacerilor 

Interne 
 

 2014 -
2016 

    Realizat 
În comun cu Agenţia de Transplant, angajaţii CCTP au întreprins un şir de măsuri speciale în scopul prevenirii 
a 2 cazuri de transplant ilegal cât şi a traficului de persoane în scop de prelevare de organe (2 cazuri prevenite) 

4.1.4. Organizarea 
şedinţelor Consiliului 
Coordonator al 
Organelor de Drept cu 
atribuţii în domeniul 
combaterii traficului de 
fiinţe umane de pe 

Procuratura 
Generală 

 2014 -
2016 

    Nerealizat 
Pe parcursul anului 2016 nu au fost organizate şedinţe ale Consiliului Coordonator al Organelor de Drept cu 
atribuţii în domeniul combaterii TFU de pe lângă Procurorul General. Această activitate nu a fost posibil de 
realizat din motivul numirii Procurorului General în ultima lună a perioadei de raportare.  
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lîngă Procurorul 
General 
 
 
4.1.5. Valorificarea 
acordurilor şi 
memorandumurilor de 
cooperare dintre ONG-
urile de profil şi 
subdiviziunile 
Ministerului Afacerilor 
Interne privind 
tratamentul adecvat al 
copiilor participanţi în 
procesul penal   

Ministerul 
Afacerilor 

Interne  
(Inspectoratul 

General al 
Poliţiei, 

Departamentul 
Poliţiei de 
Frontieră) 

Centrul 
Internaţional „La 

Strada” 

2014 -
2016 

    Realizat 
La solicitarea organelor de drept în cadrul cauzei penale a fost oferită opinia specialistului CI „La Strada”pe 5 
cazuri de abuz sexual asupra copilului şi exploatare sexuală comercială a copilului. 

4.1.6.Participarea 
operatorilor de 
telefonie mobilă şi/sau 
Internet la activităţi de 
promovare a unui 
Internet mai sigur 
pentru utilizator 

Agenţia 
Naţională pentru 
Reglementare în 

Comunicaţii 
Electronice şi 
Tehnologia 
Informaţiei 

 

Centrul 
Internaţional „La 

Strada”,  
Ministerul 

Afacerilor Interne 
(Inspectoratul 

General al Poliţiei) 

2014 
 

    Realizat în termenul stabilit 

4.2. URMĂRIREA PENALĂ ŞI CONDAMNAREA TRAFICANŢILOR  
Probleme identificate:   
Scopul:   
Obiectivul 1. Urmărirea şi investigarea eficientă a persoanelor implicate în traficul 
de fiinţe umane.  

 

4.2.1. Elaborarea unei 
instrucţiuni privind 
rolul procurorului la 
individualizarea 
pedepselor aplicate 
pentru comiterea  
traficului de fiinţe 
umane şi traficului de 
copii 

Procuratura 
Generală 

 2014     Realizat în termenul stabilit 

4.2.2. Aplicarea Ministerul  2014 -     Realizat 
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abilităţilor ofiţerilor 
Poliţiei de Frontieră în 
identificarea 
victimelor, investigarea 
şi documentarea 
cazurilor de trafic şi 
infracţiunilor    conexe 
– organizarea migraţiei 
ilegale etc. 

Afacerilor 
Interne 

 (Departamentul 
Poliţiei de 
Frontieră) 

2016 În conformitate cu acordul de colaborare dintre DPF şi IGP al MAI, planului comun de acţiuni în domeniul 
combaterii acestui gen de infracţiuni, s-a stabilit o conlucrare eficientă cu CCTP, exprimată prin schimbul de 
informaţii. 
În perioada de referinţă, în cadrul DPF, au fost pornite:  

 7 cauze penale - migraţie ilegală  
 8 cauze penale– trafic de fiinţe umane 

 
CCTP în comun cu: 

 DPF/PTF Aeroport, a efectuat schimbul de informaţii cu privire la un caz de proxenetism şi TFU 
exploatare sexuală. Astfel în urma măsurilor speciale de investigaţii au fost identificate 12 victime 
exploatate în Liban, cu reţinerea capului grupării criminale. Pe acest caz a fost iniţiată 1 cauză penală 
pe art. 165 al. 1 CP RM, fiind expediată procurorului cu remiterea ulterioară în judecată; 

 DPF/PTF Leuşeni, a efectuat schimbul de informaţii cu privire la un caz de proxenetism, video-chat 
(mun. Chişinău). Astfel în urma măsurilor speciale de investigaţii a fost identificat şi reţinut capul 
grupării criminale. Pe cazul dat a fost iniţiată 1 cauză penală pe art. 220 al. 2 CP RM (proxenetism) 
fiind expediată procurorului cu remiterea ulterioară în judecată; 

 DPF se conlucrează în vederea identificării şi stopării la hotar a persoanelor bănuite în comiterea 
infracţiunilor de trafic de persoane şi cele conexe cît şi ridicarea informaţiei interesate aferente 
traversării hotarului de stat de către potenţialele victime şi traficanţi, 

 DPF, a fost efectuat schimbul de informaţii cu privire la un caz de TFU. Astfel în urma măsurilor 
speciale de investigaţii au fost identificaţi 4 suspecţi dintre care 2 cetăţeni români. 

4.2.3. Perfecţionarea 
continuă a unităţilor 
naţionale specializate 
în investigarea şi 
urmărirea penală a 
infracţiunilor de trafic 
de fiinţe umane şi copii 

Ministerul  
Afacerilor 

Interne 
(Inspectoratul 

General al 
Poliţiei), 

Procuratura 
Generală 

 

Centrul de 
Asistenţă şi 
Protecţie a 

Victimelor şi 
Potenţialelor 
Victime ale 

Traficului de Fiinţe 
Umane, 
Centrul 

Internaţional „La 
Strada”, 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie, 
Centrul Naţional de 

Prevenire a 
Abuzului de Copii 

2014 -
2016 

    Realizat 
 
1) la 11.02.2016, doi angajaţi ai CCTP au participat în cadrul unei şedinţe de lucru cu tematica „Combaterea şi 
prevenirea TFU în regiunea din stânga Nistrului”, în mun. Chişinău, organizată de Misiunea OSCE în 
Moldova; 
2) La 24.05.2016 un angajat al CCTP a participat în cadrul unui seminar de instruire în vederea perfecţionării 
cunoştinţelor teoretice ale ofiţeilor de urmărire penală din cadrul Direcţiei de Poliţie UTA Găgăuzia şi IP 
Taraclia; 
3) la 17.11.2016, trei angajaţi din cadrul CCTP au participat la o instruire cu tematica „Analiza informaţiilor 
în urmărirea penală”, mun. Chişinău, 
4) în perioada 05-08.12.2016, un angajat al CCTP a participat la seminarul transnaţional în domeniul 
combaterii TFU, care s-a desfăşurat în or. Tirana, Albania. 
      De către organele de drept au fost identificate 197 victime a TFU (adulte) – 95 femei, 102 bărbaţi, şi 35 
victime ale traficului de copii – 31 fete, 4 băieţi. 
       În urma desfăşurării măsurilor operative de investigaţii, de către ofiţerii CCTP au fost documentate 12 
grupări criminale organizate specializate în: 
1 Grupare Criminală – trafic de copii; 
3 Grupări Criminale – trafic de persoane; 
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5 Grupări Criminale – proxenetism; 
3 Grupări Criminale – organizarea migraţiei ilegale. 

4.2.4. Aplicarea 
abilităţilor de realizare 
a investigaţiilor  
financiare pe cazurile 
de trafic 

Ministerul 
Afacerilor 

Interne 
(Inspectoratul 

General al 
Poliţiei, 

Departamentul 
Poliţiei de 
Frontieră), 
Procuratura 

Generală 

  
 

2014 -
2016 

    Realizat 
Perioada anului 2016, relevă o poziţie activă a procurorilor în vederea efectuării investigaţiilor financiare 
paralele, sechestrării bunurilor utilizate la săvârşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni în vederea  
confiscării ulterioare în beneficiul statului. 
În acest sens se remarcă că în perioada 01.01 – 31.12.2016 procurorii au dispus în 5 cazuri, punerea sub 
sechestru a averii în vederea confiscării speciale a bunurilor utilizate la comiterea infracţiunilor. 
În alte 3 cazuri, procurorii au solicitat confiscarea bunurilor sechestrate care au fost utilizate la săvârşirea 
infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni. În toate cazurile instanţele de judecată au dispus confiscarea 
bunurilor sechestrate în beneficiul statului. 
 

4.3. REABILITAREA LEGALĂ ŞI COMPENSAREA VICTIMELOR 
TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 

 

Probleme identificate:   
Scopul:   
Obiectivul 1. Stabilirea unui mecanism lucrativ, care urmează să ofere victimelor 
traficului de fiinţe umane acces la despăgubiri cu participarea statului. 
 

 

4.3.1 Coordonarea 
procesului de elaborare 
şi validare a 
conceptului 
programului de 
compensare a 
victimelor traficului de 
fiinţe umane, garantat 
de stat 

Cancelaria de 
Stat 

(Secretariatul 
permanent)  

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie, 
Ministerul Justiţiei, 

Ministerul 
Afacerilor Interne, 

Ministerul 
Finanţelor,  
Procuratura 
Generală, 

Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

2014 -
2016 

    Realizat 
La 29.07.2016 a fost adoptată Legea nr. 137 cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor. Legea include 
ca beneficiari inclusiv victimele TFU şi victimele traficului de copii. Aceasta conţine o secţiune cu prevederi 
referitoare la  compensaţia financiară de stat acordată victimelor infracţiunilor specificate, care va intra în 
vigoare la 01.01.2018.  

4.4. PROTECŢIA ŞI TRATAMENTUL VICTIMELOR-MARTORI  
Probleme identificate:   
Scopul:   
Obiectivul 1. Dezvoltarea măsurilor şi metodelor de protecţie a victimelor-
martori, în special a minorilor în vederea eficientizării urmăririi penale a cazurilor 
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de trafic de fiinţe umane. 
4.4.1. Organizarea 
seminarelor de 
instruire pentru 
procurori şi judecători 
în domeniul audierii 
copiilor victime-
martori ai abuzului şi 
exploatării sexuale  

Institutul 
Naţional de 

Justiţie, 
Cancelaria de 

Stat 
(Secretariatul 
permanent)  

Centrul 
Internaţional „La 

Strada”, 
Organizaţia 

Internaţională 
pentru Migraţie, 

NORLAM 

2014 -
2016 

    Realizat 
Pe parcursul anului 2016 Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) a organizat 5 activităţi de formare continuă în 
domeniul audierii copiilor victime-martori ai abuzului şi exploatării sexuale, la care au beneficiat de instruire 
149 persoane (74 judecători, 66 procurori, 4 OUP, 5 persoane alte categorii) inclusiv: 
 
2 Seminare: Audierea în condiţii speciale a copilului victimă/martor al infracţiunilor (5-6 mai, 24 
noiembrie)  

 Participanţi 49: 20 judecători, 24 procurori, 5 persoane alte categorii 
 Organizatori: INJ, OSCE 

 
3 Seminare: Aspecte privind investigarea şi judecarea crimelor de trafic  de fiinţe umane: tehnici de audiere 
a victimelor/martorilor  traficului de fiinţe umane  (21-22 aprilie, 23-24 aprilie, 18 noiembrie) 

 Persoane instruite 100: 54 judecători, 42 procurori, 4 OUP. 
 Organizatori: INJ, OIM 

 
Primii 7 intervievatori care au fost instruiţi în anul 2015 cu suportul CNPAC, au fost certificaţi de INJ în anul 
2016. Aceştia au realizat în perioada de raportare circa 60 audieri ale copiilor victime/ martori ai infracţiunilor 
în condiţii speciale (art. 1101, CPP).  

4.4.2 Organizarea 
seminarelor de 
instruire privind justiţia 
pentru minori: 
standarde şi proceduri 
ale justiţiei pentru 
minori, abilităţi şi 
cunoştinţe specifice 
pentru lucrul cu 
minorii 

Institutul 
Naţional de 

Justiţie 

 2014 -
2016 

    Realizat 
Pe parcursul anului 2016, INJ a organizat 10 seminare în domeniul justiţiei pentru minori, la care au participat 
245 persoane, inclusiv: 27 judecători, 39 procurori, 76 consilieri de probaţiune, 5 avocaţi, 23 mediatori, 42 
persoane responsabile de prelucrarea datelor statistice în conformitate cu sistemul indicatorilor internaţionali 
de justiţiei juvenilă, 18 asistenţi judiciari, 15 grefieri: 
 
3 Seminare: Standardele şi procedurile justiţiei pentru minori: competenţele şi  abilităţile  speciale  pentru  
lucrul cu copiii (8 februarie, 8 noiembrie 12 decembrie) 

 Participanţi 85 : 14 judecători, 7 procurori, 26 consilieri de probaţiune, 5 avocaţi, 18 asistenţi 
judiciari, 15 grefieri 

 Organizator: INJ 
 

2  Seminare: Colectarea datelor privind copiii care intră în contact cu legea. Indicatorii internaţionali în 
domeniul sistemului justiţiei pentru copii (11 mai, 19 decembrie) 

 Participanţi: 42 persoane responsabile de prelucrarea datelor statistice în conformitate cu sistemul 
indicatorilor internaţionali de justiţiei juvenilă 

 Organizator: INJ 
1 Seminar: Programe de  corecţie a comportamentului şi adaptare socială pentru minori (14 martie) 

 Participanţi: 24 consilieri de probaţiune juvenilă 
 Organizator: INJ 
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1 Seminar: Profilul psihologic al personalităţii minorului şi adultului aflat în conflict cu legea (15 
noiembrie) 

 Participanţi: 26 consilieri de probaţiune juvenilă 
 Organizator: INJ 

 
1 Seminar: Implementarea practică a standardelor internaţionale de obiectivitate pentru procurori în 
cauzele privind grupurile vulnerabile. Principiul proporţionalităţii la faza urmăririi penale. Principii de 
evaluare a probelor în cauzele cu implicarea copiilor victime (26 octombrie) 

 Participanţi:  22 procurori. 
 Organizatori: INJ, NORLAM. 

 
1 Seminar: Particularităţile investigării şi judecării  infracţiunilor săvârşite de minori. Procedura audierii 
minorilor (2 noiembrie) 

 Persoane instruite 23: 13 judecători, 10 procurori.  
 Organizator: INJ. 

 
1 Curs de instruire: Medierea în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea (23-25 
noiembrie) 

 Persoane instruite : 23 mediatori  
Organizatori: INJ, IRP 

4.4.3. Elaborarea şi 
aprobarea instrucţiunii 
privind standardele de 
audiere a copiilor 
victime-martori ai 
infracţiunilor 
 

Procuratura 
Generală,  
Consiliul 

Superior al 
Magistraturii 

Ministerul 
Afacerilor Interne, 
Centrul Naţional de 

Prevenire a 
Abuzului faţă de 

Copii, 
NORLAM 

2014     Realizat în termenul stabilit 

4.4.4. Dotarea cu 
unităţi de transport a 
procuraturilor raionale 
Orhei, Leova, Ocniţa, 
Anenii-Noi, Soroca şi 
Cahul în vederea 
asigurării accesului la 
condiţii prietenoase de 
audiere a copilului 
martor minor  

Procuratura 
Generală   

 2014       Realizat în termenul stabilit 

4.4.5. Elaborarea Procuratura Consiliul Superior 2015     Realizat în termenul stabilit 
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ghidului de aplicare a 
instrucţiunii privind 
standardele de audiere 
a copiilor victime-
martori ai infracţiunilor 
în cadrul procedurilor 
legale 

Generală  
 

al Magistraturii, 
Centrul Naţional  
de Prevenire a 

Abuzului faţă de 
Copii, 

NORLAM, 
Ministerul 

Afacerilor Interne 
(Inspectoratul 

General al Poliţiei, 
Departamentul 

Poliţiei de 
Frontieră), 

Centrul 
Internaţional „La 

Strada” 
Obiectivul 2. Consolidarea bazei tehnico-materiale a organului abilitat cu 
protecţia martorilor în vederea asigurării securităţii participanţilor la procesul 
penal.  

 

4.4.6. Procurarea 
automobilelor, tehnicii 
şi mijloacelor speciale 
de activitate, tehnicii 
de calcul, aparatajului 
pentru videoconferinţe 

Ministerul 
Afacerilor 

Interne 
(Inspectoratul 

General al 
Poliţiei)  

 
 

Organizaţiile non-
guvernamentale 

2014- 
2016 

    Realizat 
În 2016 Misiunea OIM în Moldova a susţinut financiar repararea şi amenajarea cu mobilă şi tehnică 
audio/video pentru înregistrarea audierilor a 2 încăperi în cadrul CCTP. Una din ele a fost amenajată în mod 
special pentru audierea victimelor minore.  
Pentru a asigura securitatea informaţiilor din cadrul investigaţiilor, Misiunea OIM în Moldova a susţinut 
financiar procurarea unui server pentru CCTP, precum şi amenajarea specială a camerei pentru server, inclusiv 
prin procurarea unui aparat de aer condiţionat special. 
Adiţional, sediul CCTP a fost amenajat cu camere video HD pentru monitorizarea în regim real-time şi 
securizarea acestuia. 
Pentru a  asigura eficienţa tehnică a operării ofiţerilor din cadrul CCTP, Misiunea OIM în Moldova a finanţat 
procurarea a 2 laptopuri, 4 imprimante, un dispozitiv multifuncţional pentru imprimare, şi a mai multor 
dispozitive pentru investigaţii (cum ar fi microfoane portabile).  

4.4.7. Aplicarea 
măsurilor de protecţie a 
participanţilor la 
procesul penal  

Ministerul 
Afacerilor 

Interne 
(Inspectoratul 

General al 
Poliţiei) 

Organizaţiile non-
guvernamentale 

2014- 
2016 

    În curs de realizare 
Pe parcursul anului 2016 nu au fost incluse în programul de protecţie nicio victimă a TFU şi nici un 
participant la procesul penal pe asemenea cazuri. 

V. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ  
5.1. INTENSIFICAREA COLABORĂRII INTERNAŢIONALE  
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Probleme identificate:  
1. O abordare sensibilă la dimensiunea de gen nu este integrată în acordurile 
bilaterale şi în politicile privind migraţia forţei de muncă în vederea sporirii 
oportunităţilor de a migra în mod reglementat şi în condiţii de siguranţă, în special 
femeile, precum şi în scopul prevenirii traficului de fiinţe umane (OSCE). 
2. Cadrul internaţional de cooperare este subdezvoltat: nu sînt stabilite contacte de 
lucru cu toate  statele din care cetăţenii moldoveni sînt repatriaţi, nu este 
dezvoltată identificarea potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane din 
rândul imigranţilor ilegali şi a minorilor neînsoţiţi înainte de repatriere (GRETA, 
UNODC). 

 

Scopul: Extinderea cooperării cu ţările de tranzit/de destinaţie ale traficului de 
fiinţe umane şi cu organizaţiile internaţionale din domeniu, îmbunătăţirea 
identificării şi repatrierii victimelor traficului de fiinţe umane. 

 

Obiectivul 2. Dezvoltarea relaţiilor cu ţările de destinaţie  în domeniul 
identificării, evaluării, repatrierii şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale 
traficului de fiinţe umane, precum şi a copiilor neînsoţiţi. 

 

5.1.1. Demararea 
negocierilor pe 
marginea Acordului 
dintre Guvernul 
Republicii Moldova şi 
Cabinetul de Miniştri 
al Ucrainei privind 
cooperarea în domeniul 
protecţiei şi repatrierii 
victimelor traficului de 
fiinţe umane (adulţi şi 
copii), copiilor 
neînsoţiţi şi migranţilor 
aflaţi în dificultate 

Ministerul 
Muncii Protecţiei 

Sociale şi 
Familiei 

Ministerul 
Afacerilor Externe 

şi Integrării 
Europene 

2014 -
2016 

    În curs de realizare 
Urmare a demersului MAEIE din 29.04.2016 cu privire la propunerea părţii Ucrainene de a organiza o rundă 
de negocieri la Chişinău, pe marginea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri 
al Ucrainei privind cooperarea în domeniul protecţiei şi repatrierii victimelor TFU (adulţi şi copii), copiilor 
neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate, MMPSF a menţionat despre disponibilitate organizării 
negocierilor oficiale în primul trimestru al anului 2017 din considerentul demarării procedurii de avizare a 
proiectului HG pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi 
adulţilor – victime ale TFU, traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi aprobat prin HG nr. 
948 din 07.08.2008. Prin scrisoarea nr.08/1965 din 26 decembrie 2016 proiectul HG pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului sus numit a fost expediat spre avizare către MJ. 
În 2016 MMPSF a demarat procedura de elaborare a proiectului HG cu privire la acordarea de împuterniciri 
pentru negocierea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind 
cooperarea în domeniul protecţiei şi repatrierii victimelor TFU (adulţi şi copii), copiilor neînsoţiţi şi 
migranţilor aflaţi în dificultate, dar urmare a scrisorii MAEIE prin care partea ucraineană solicită ridicarea 
nivelului Convenției la nivel de stat, urmează a fi elaborat proiectul Decretului Președintelui Republicii 
Moldova care va fi expediat instituțiilor pentru consultare. 
Misiunea OIM în Moldova a susţinut în continuare eforturile MMPSF în acest sens prin susţinerea desfăşurării 
a  unei mese rotunde cu genericul „Aspectele practice privind procesul de identificare, oferirea asistenţei 
sociale şi organizării procedurii de repatriere a victimelor TFU, persoanelor aflate în situaţie de dificultate şi 
copiilor neînsoţiţi”. Masa rotundă a avut loc în perioada 5-8 septembrie 2016, în Odessa, Ucraina şi a avut 
drept scop asigurarea continuităţii dialogului cu  partea ucraineană pe procedura de iniţiere a semnării 
Acordului dintre Republica Moldova şi Ucraina şi a reunit reprezentanţi ai diferitor ministere relevante şi 
reprezentanţi ai societăţii civile din ambele state.  
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5.1.2. Colaborarea   
între Guvernul 
Federaţiei Ruse şi 
Guvernul Republicii 
Moldova pentru 
consultarea proiectului 
Acordului  cu privire la  
angajarea organizată a 
cetăţenilor Republicii 
Moldova în scopul 
desfăşurării  unor 
activităţi de muncă  
provizorii pe teritoriul 
Federaţiei Ruse 

Ministerul 
Muncii Protecţiei 

Sociale şi 
Familiei 

Ministerul 
Afacerilor Externe 

şi Integrării 
Europene 

2015     În curs de realizare 
Federaţia Rusă şi-a exprimat deschiderea în vederea iniţierii negocierilor proiectului de Acord între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul migraţiei de muncă. Astfel, 
în perioada 02-03.11.2016, la Moscova au avut loc consultările moldo-ruse în domeniul migraţiei de muncă pe 
marginea acestui subiect. 
Drept rezultat, în cadrul consultărilor, s-a stabilit că textul proiectului de Acord urmează a fi ajustat la 
modificările operate în legislaţia Federaţiei Ruse şi a Republicii Moldova în perioada 2014-2016, care va fi 
discutat în cadrul următoarei runde de negocieri stabilite de comun acord în semestrul I, 2017. 
 

5.1.3. Intervenţia pe 
lîngă autorităţile 
statelor de destinaţie a 
traficului de fiinţe 
umane, organizaţiile 
neguvernamentale din 
Republica Moldova şi 
organizaţiile 
internaţionale privind 
recomandarea 
organizaţiei 
neguvernamentale sau 
organizaţiei 
internaţionale care ar 
putea apăra interesele 
cetăţenilor Republicii 
Moldova, victime ale 
traficului de fiinţe 
umane 

Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene 
(misiunile 

diplomatice şi 
oficiile consulare 

ale Republicii 
Moldova în 
străinătate) 

 2015-
2016 

    Realizată în 2015 

5.1.4. Organizarea 
vizitelor şi 
consultărilor cu 
autorităţile competente 
ale statelor din UE şi 
din Orientul Mijlociu, 
Asia etc. responsabile 

Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene  
(misiunile 

diplomatice şi 

 2014 -
2016 

    Realizat 

Pe parcursul anului 2016 au fost organizate următoarele consultări în domeniul consular: 

Consultările moldo-ucrainene în domeniul consular (24.02.2016, Chişinău) 

În cadrul acestora, au fost abordate aspecte ce ţin de baza juridică a cooperării bilaterale moldo-ucrainene în 
domeniul consular şi perspectivele consolidării acesteia, s-a pus accent pe soluţionarea problemelor cu care se 
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de domeniul 
combaterii traficului de 
fiinţe umane 

oficiile consulare 
ale Republicii 
Moldova în 
străinătate), 
Ministerul 
Afacerilor 

Interne, 
Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

 

confruntă cetăţenii ambelor state. Concomitent a fost discutat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul protecţiei şi repatrierii victimelor TFU 
(adulţi şi copii), copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate. 

Consultările moldo-turce în domeniul consular (06.09.2016, Ankara) 

Pe parcursul discuţiilor, Părţile au subliniat importanţa menţinerii dialogului pe diferite subiecte conexe 
cooperării juridice internaţionale, precum şi respectarea prevederilor instrumentelor bilaterale şi multilaterale 
cu relevanţă în materia consulară. 

În cadrul consultărilor au fost examinate unele probleme şi dificultăţi de ordin consular cu care se confrunta 
cetăţenii ambelor ţări aflaţi, respectiv, pe teritoriul celuilalt stat, menţionându-se necesitatea avansării 
comunicării interinstituţionale în vederea acordării prompte a suportului necesar celor aflaţi în stare de 
necesitate. 

Consultările moldo-italiene în domeniul consular (17 martie 2016, Chişinău) 

În cadrul consultărilor au fost examinate aspecte ce ţin de baza juridică a cooperării moldo-italiene în 
domeniul consular şi perspectivele consolidării acesteia. De asemenea, au fost analizate problemele şi 
dificultăţile cu caracter consular cu care se confruntă cetăţenii ambelor ţări aflaţi, respectiv, pe teritoriul 
celuilalt stat. 

Partea emirateză, ca şi în anii precedenţi (2012-2016), nu a dat curs solicitării Republicii Moldova de a organiza 
consultări consulare în anul 2016. 

5.2. COOPERAREA POLIŢIENEASCĂ ŞI JUDICIARĂ 
INTERNAŢIONALĂ 

 

Probleme identificate:   
Scopul:   
Obiectivul 1. Stabilirea contactelor formale şi informale cu autorităţile competente 
ale statelor de destinaţie a traficului de fiinţe umane responsabile de investigarea şi 
urmărirea penală a cazurilor traficului de fiinţe umane şi examinarea posibilităţii 
încheierii memorandumurilor de înţelegere sau altor instrumente juridice cu 
autorităţile respective. 

 

5.2.1 Menţinerea şi 
dezvoltarea relaţiilor 
internaţionale de 
cooperare cu ţările de 
destinaţie ale traficului 
de fiinţe umane 

Ministerul 
Afacerilor 

Interne 
(Inspectoratul 

General al 
Poliţiei, 

Departamentul 
Poliţiei de 

 2014 -
2016 

    Realizat 
În perioada de raportare, DPF nu a semnat careva acorduri suplimentare. Schimbul de informaţii şi solicitări 
de informaţii cu ţările UE, inclusiv privind persoanele implicate în TFU se efectuează prin intermediul 
Centrului Comun de Contact „Galaţi”. 
În perioada anului 2016, CCTP a cooperat cu: 

 Organele de drept din Statul Kuweit, prin intermediul cărora a fost posibilă identificarea unei 
potenţiale victime a TFU cu repatrierea acesteia în RM; 

 Organele de drept din Spania, prin intermediul ofiţerului de legătură ataşat al Spaniei la Bucureşti şi 
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Frontieră), 
Procuratura 
Generală, 
Ministerul 
Justiţiei, 

Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene 

CCPI au colaborat şi reţinut în flagrant un cetăţean al României în timp ce transporta o persoană în 
Spania pentru exploatare sexuală;  

 Organele de drept din Germania, prin intermediul ofiţerului de legătură, ataşat al Ambasadei 
Germaniei la Bucureşti şi CCPI au colaborat şi efectuat schimb de informaţii. În baza informaţiilor 
prezentate de către organele de drept din RM, autorităţile din Germania efectuează investigaţii 
paralele în cadrul unei cauze penale pornite pe infracţiunea de TFU; 

 Organele de drept din Austria, prin intermediul cărora a fost identificată şi localizată  o victimă a 
TFU în scop de exploatare sexuală, cu repatrierea în RM; 

 Organele de poliție din Franţa, prin intermediul BNC Interpol, în vederea stabilirii unor informaţii 
despre mijloacele de transport a patru suspecţi, implicați în organizarea transportării în Franţa a 5 
victime din RM, unde creându-le o datorie artificială le-a impus să presteze servicii sexuale contra 
plată; 

 Ambasada Israel în Federaţia Rusă or. Moscova, prin intermediul ofiţerului de legătură al poliţiei 
statului Israel, în baza căreia a fost acumulată informaţia de interes operativ în documentarea unei 
grupări specializate în organizarea TFU în scop de exploatare prin muncă a cetăţenilor RM în statul 
Israel; 

 Ofiţerul de legătură al Ambasadei Germaniei la Bucureşti, urmare a căreia au fost identificate 
persoanele suspectate în proxenetism internaţional şi abonaţii telefoanelor din Germania utilizate în 
activitatea infracţională, cu iniţierea procedurii creării echipelor comune de investigaţii. 

5.2.2. Promovarea 
practicii de creare a 
echipelor comune de 
investigaţii 

Procuratura 
Generală,  
Ministerul 
Afacerilor 

Interne 
 (Inspectoratul 

General al 
Poliţiei, 

Departamentul 
Poliţiei de 
Frontieră), 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene 

 

 2014 -
2016 

    Realizat 
Pentru intensificarea şi dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul combaterii TFU, prin Ordinul comun 
al Procurorului General, Ministrului Afacerilor Interne, Directorului General al Serviciului Vamal şi 
Directorului Centrului Naţional Anticorupţie din 23 iulie 2014 a fost aprobată Instrucţiunea cu privire la 
constituirea şi activitatea echipelor comune de investigaţii (ECI). 
În vederea eficientizării activităţii în acest domeniu, procurorii au fost orientaţi în vederea creării ECI fiind 
concomitent instruiţi în acest domeniu. În anii precedenţi de către procurori au fost înaintate mai multe 
solicitări de formare a ECI- urilor, la care fie că nu au răspuns, fie că au refuzat la acţiuni comune. Acest fapt 
au determinat procurorii ca cooperare internaţională în anul 2016 să fie efectuată în continuare cel puţin prin 
intermediul cererilor de comisie rogatorie. 
 

Obiectivul 2. Îmbunătăţirea schimbului de date dintre organele de urmărire penală 
şi instanţele de judecată cu autorităţile respective din alte ţări. 

 

5.2.3. Executarea Ministerul  2014 -     Realizat 
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cererilor de asistenţă 
juridică internaţională 
în materie penală 
privind traficul de 
fiinţe umane sau 
infracţiunile conexe 

Justiţiei 2016 MJ a examinat şi executat 1 cerere de asistenţă juridică parvenită de la autorităţile competente din Turcia. 
 

5.2.4. Transmiterea 
cererilor de asistenţă 
juridică internaţională 
în materie penală către 
autorităţile competente 
ale ţărilor de destinaţie 
sau de tranzit a 
traficului de fiinţe 
umane 

Ministerul 
Justiţiei , 

Procuratura 
Generală,   
Ministerul 
Afacerilor 

Interne, 
 Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie 
 

2014 -
2016 

    Realizat 
MJ a expediat o cerere de asistenţă juridică Federaţiei Ruse.  
Procuratura Generală a înaintat autorităţilor competente ale altor state 7 cereri de comisii rogatorii pe cauze 
penale ce se referă la infracţiunile  prevăzute de art.165 Cod penal şi art.206 Cod penal, dintre care: 5 cereri au 
fost expediate autorităţilor competente ale Rusiei, 1-Cambodgiei, 1- Portugaliei. Din numărul total de cereri - 
4 au fost executate, iar în 3 cazuri răspunsuri nu au parvenit. 
Totodată, pe parcursul anului 2016 în adresa Procuraturii Generale au parvenit pentru executare 2 cereri de 
comisii rogatorii  pe cauze penale ce se referă la infracţiunile  prevăzute de art.165 Cod penal şi art.206 Cod 
penal, dintre care 1 cerere a parvenit din partea organelor de drept ale Federaţiei Ruse,  1- Belgia. 

 
 

 
*  Strategia naţională anticorupţie pe anii 2011-2015, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.154 din 21 iulie 2011. 
** Nu sînt prevăzute activităţi pentru problemele identificate.  

 
 

 
Activităţi realizate suplimentar  

 
INJ  
Activităţi realizate în domenii conexe, precum violenţa în familie,  conform planurilor instituţionale ale (planurile de formare continuă pentru semestrul I şi II 2016) 
Pe parcursul anului 2016 au fost realizate 11 activităţi de formare continuă la care au beneficiat de instruire 370 persoane (150 judecători, 140 procurori, 22 avocaţi, 4 OUP, 6 
persoane alte categorii, 35 asistenţi judiciari, 13 grefieri: 
 
1 Seminar: Practica aplicării legislaţiei la judecarea cazurilor de violenţă în familie. Aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile violenţei în familie (17 noiembrie) 

 Persoane instruite 48: 35 asistenţi judiciari, 13 grefieri. 
 Organizator: INJ 

 
8  Seminare: Implementarea legislaţiei RM cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, particularităţile examinării cazurilor de abuz asupra copiilor (18-19 februarie, 
25-26 februarie, 3-4 martie, 10-11 martie, 22-23 septembrie, 20-21 octombrie, 10-11 noiembrie, 1-2 decembrie) 

 Persoane instruite 222:  96  judecători, 98 procurori, 22 avocaţi, 6 alte categorii. 
Organizatori: INJ, CDF, Ambasada SUA, OSCE. 
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CI „La Strada” 
20 copii victime-martori ale traficului de copii, exploatării prin munca, exploatării sexuale comerciale şi abuzului sexual au fost intervievate de către un psiholog special pregătit al 
CI „La Strada” în camera de intervievare special echipată pentru audierea copiilor în mod prietenos. 
 
CNPAC 
 

 Pilotarea modelului sistemului de  justiţie prietenos copilului victimă/ martor al infracţiunilor cu caracter sexual, al violenţei domestice şi al traficului de fiinţe umane 
(în parteneriat cu Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliţiei  şi Consiliul Superior al Magistraturii). Modelul presupune un mecanism de intervenţie care 
clarifică rolul specialiştilor la fiecare etapă a procesului penal, punând accent inclusiv pe cooperarea sistemului de justiţie cu instituţiile sociale abilitate cu protecţia 
copilului.  
 
Pe parcursul anului 2016 specialiştii implicaţi în procesul de pilotare (procurori, judecători, ofiţeri de urmărire penală, reprezentanţi ai autorităţilor tutelare/ instituţiilor 
sociale şi medicale) s-au întrunit trimestrial pentru a-şi împărtăşi experienţele, constatând atât progrese, cât şi dificultăţi în  procesul instrumentării cazurilor, realizării 
audierii în condiţii speciale şi asigurării protecţiei copiilor victime/martori ai infracţiunilor.   

 
 Cercetări: 

 
- Studiul “Corelaţia dintre abuzul sexual în copilărie şi  comportamentul sexual riscant ulterior” http://cnpac.org.md/uploaded/Amicel/Studii/Studiu%20rom.%20pdf.pdf 
- Studiul ”Evaluarea cadrului normativ-financiar ce reglementează prestarea serviciilor pentru copiii victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi 

traficului”.  
 
Misiunea OIM în Moldova 
 

În anul 2016 OIM a continuat susţinerea mai multor ONG-uri care activează în domeniu. Astfel, Misiunea OIM în Moldova a susţinut 3 organizaţii din regiunea 
transnistreană precum “Jenskie Innitiativi” care acordă asistenţă directă victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, „Vzaimodeistvie”, care gestionează liniile fierbinţi de prevenire a 
TFU şi a violenţei în familie şi „Rezonance” care administrează un centru de asistenţă pentru victime.  
În acelaşi timp Misiunea OIM Moldova a susţinut activitatea ONG „Veritas” din or. Odessa, Ucraina care lucrează în domeniul identificării, asistenţei şi repatrierii victimelor TFU, 
migranţilor în dificultate şi copiilor neînsoţiţi originari din Republica Moldova identificaţi în stare de vulnerabilitate pe teritoriul regiunii Odessa.  
În perioada 13-15.06.2016, OIM a susţinut ONG-ul Veritas în organizarea unei Mese rotunde regionale cu genericul „Strategia implementării mecanismului transnaţional a 
sistemului de referire privind asigurarea protecţiei şi asistenţei victimelor TFU, copiilor neînsoţiţi şi migranţilor cu copii, în situaţie de criză, în parteneriatul bilateral între 
Republica Moldova şi Ucraina”. Masa rotundă a avut loc în or. Odessa şi a avut drept scop prezentarea experienţei Republicii Moldova şi Ucrainei în implementarea Sistemelor 
naţionale de referire, procedurilor de repatriere a adulţilor şi copiilor, victimelor TFU, copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate şi legislaţiilor naţionale în domeniul 
prevenirii şi combaterii TFU. La eveniment au participat reprezentanţi ai structurilor relevante de stat, a centrelor de plasament, ai societăţii civile din regiunea Odessa, cât şi o 
delegaţie din Republica Moldova compusă din reprezentanţi ai diferitor ministere cu atribuţii în identificarea şi protecţia beneficiarilor SNR.  
 

Terre des Hommes – Moldova 
I. Proiectul: ChildHub – Centrul regional de resurse pentru protecția copilului din Europa de Sud-Est (în continuare ChildHub) 
 Producerea și transmiterea la mai mult de 1500 de profesioniști a Buletinelor Informative în limba română 
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http://us9.campaign-archive1.com/?u=cd7d7d66c3ee45dad8f4e0fb3&id=5166ad3bbb;  
http://us9.campaign-archive2.com/?u=cd7d7d66c3ee45dad8f4e0fb3&id=37400067ee&e=c59a9084be  
 
 Pe parcursul anului 2016, în cadrul a 12 ateliere, 162 persoane resursă din Moldova (ChildHub), s-au întâlnit pentru a discuta principalele rezultate din domeniu protecției 

copilului  precum și oportunitățile de dezvoltare pentru 2016-2017. La evenimente au participat, reprezentanți ai autorităților naționale, locale, cum ar fi Consiliul Național 
pentru Protecția drepturilor Copilului, Comitetul Național pentru combaterea traficului de ființe umane, Inspectoratul General al Poliției și Centrul Republican de Asistență 
Psihopedagogică, a ONG-urilor internaționale și naționale, cum ar fi Centrul de informare pentru drepturile Copilului, Terre des hommes Moldova și Fundația Est-
Europeană, precum și a Universitatea Pedagogică de stat "Ion Creangă", Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Liberă Internațională din Moldova. 
Persoanele resursă au împărtășit experiența lor de a se angaja cu ChildHub, în special menționând diversitatea și bogăția materialelor de învățare și de informare, dar, de 
asemenea, rolul important în facilitarea comunicării și schimbului între profesioniști din domeniul protecției copilului la nivel național și regional.  

http://childhub.org//child-protection-news/resource-persons-moldova-share-their-experience-childhubs-first-year   
 
Pagina de Facebook pentru Tdh Moldova 
 A fost lansată pagina de Facebook pentru Tdh Moldova. Câștigă atenția publicului și este susținută de către profesioniști din domeniul protecției copilului. Pagina este 

actualizată aproape zilnic, furnizând informații cu privire la activitățile Tdh Moldova și organizațiile partenere, schimbul de alte informații utile și interesante. 
https://www.facebook.com/tdhmoldova.   

 10 Lecții Video ce vizează aspecte esențiale de protecție a copilului, cu un accent particular pe protecția copilului în contact cu sistemul de justiție. Scopul acestui ciclu 
didactic este de a îmbunătăți cunoștințele, și practicile existente, precum și de a consolida competențele necesare în educația copiilor sau în lucrul cu copiii aflați în situații 
de risc. http://childhub.org/child-protection-multimedia-resources/10-video-lessons-key-aspects-child-protection-video și varianta în limba engleza - http://tdh-
moldova.md/index.php?pag=news&id=710&rid=467&l=ro  
 

II. Proiectul: O viață fără violență pentru copii din Moldova și  
III. Proiectul: Transformarea școlii într-un mediu prietenos copilului pentru familiile de Romi.  

 În perioada 2016, TdH Moldova a organizat  o serie de instruiri privind mobilizarea comunității în prevenirea abuzului asupra copiilor din grupurile vulnerabile, cu implicarea 
bărbaților și băieților și a reprezentanților de etnie romă. Mobilizarea comunității reprezintă un proces planificat, îndreptat spre soluționarea unei probleme, realizat de membrii 
comunității, grupurile și organizațiile din comunitate, pe bază de participare și în mod continuu. 361 de animatori socio-educativi, directori adjuncți pentru educație și alți 
profesioniști din 31 de instituții educaționale din raioanele Fălești, Ungheni și Soroca au participat la aceste instruiri. 
Instituțiile implicate în programul de consolidare a capacităților fac parte din proiectele „Pentru o viață fără violență a copiilor din Moldova” realizat în perioada 2015-2016 de Terre 
des hommes Moldova în cooperare cu AO „Parteneriate pentru fiecare copil”, cu sprijinul financiar al „OAK Foundation” și ”Transformarea școlii într-un mediu prietenos copilului 
pentru familiile de Romi”, cu sprijinul financiar Canton Zuerich, Elveția. Prin intermediul acestor proiecte, Tdh își propune să prevină abuzul față de copii și să schimbe 
aspectele/stereotipurile de gen  și pe criterii entice, care pot duce la abuz. Acest program de prevenire a abuzului a demarat în 2015, fiind creat în acest sens un serviciu socio-
educațional (ludoteca) în 53 instituții selectate. Ludotecile vin ca un spațiu sigur și prietenos pentru copii, unde pot fi utilizate tehnici inovative pentru promovarea implicării egale a 
ambelor genuri, mamelor și taților, în educația copiilor. 
Vezi mai multe: http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=464&l=ro#sthash.KXuzjVZp.dpuf  
 
În cadrul celor 53 de Ludoteci deschise (în 2015) în 14 raioane, au acces la servicii 14 464 copii, dintre care 1070 copii de etnie Romă. 
 
 
Pagina de Facebook pentru Ludoteca în Moldova - spațiu prietenos copiilor 
https://www.facebook.com/groups/1579362052390537/ 
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IV. Campania „Familii fără hotare”, face parte din Proiectul „Protecția copilului în contextul migrației părinților” implementat de TdH Moldova, cu sprijinul financiar al 
Ambasadei Olandei în cadrul Programului Drepturile Omului. 

TdH Moldova a dat startul Campaniei „Familii fără hotare”, pe 6 octombrie 2016, care oferă publicului recomandări practice despre menținerea și dezvoltarea unei relații sănătoase 
și „fără hotare” între părinți și copii, înainte și după plecarea părinților în străinătate. 

a) Campania a debutat cu activitatea informativă și creativă „Migrația – De vorbă cu copiii...”, organizată la Centrul pentru Copii și Tineri din comuna Grătiești, mun. 
Chișinău. În cadrul evenimentului, peste 20 de copii și-au dezvoltat abilitățile de comunicare pozitivă cu părinții, înainte și după plecarea lor peste hotare, după care au 
confecționat și lansat zmei de hârtie pe care au scris și desenat mesaje emoționante pentru părinți. „Să aveți grijă de voi!”, „Mi-i dor de tine și totuși învăț bine, te aștept 
acasă și o surpriză îți pregătesc.”, „Mama, te iubesc mult!”, „Vă doresc multă sănătate și bucurie.” – au fost unele dintre mesajele copiilor. 

Campania s-a desfășurat pe parcursul a patru luni și a avut o serie de evenimente publice, printre care și proiecția filmului animat de scurtmetraj „In Exile”. Au fost distribuite 
materiale informaționale și au fost organizate și realizate discuții tematice privind oportunitățile și consecințele migrației. Materialele informaționale de bază ale campaniei: Broșura 
„Familii fără hotare: 20 Întrebări și Răspunsuri despre copii, pentru părinții care pleacă peste hotare” și Ghidul „Familii fără hotare: Întrebări și Răspunsuri despre copiii rămași 
acasă, pentru profesioniști”, pot fi accesate pe site-ul www.farahotare.md. Tdh Moldova încurajează publicul interesat să adreseze întrebări pe site-ul sus-menționat și să primească 
răspunsuri referitoare la fenomenul migrației.  
Campania de informare „Familii fără hotare” face parte din proiectul „Protecția copilului în contextul migrației părinților”, implementat de TdH Moldova, cu sprijinul financiar al 
Ambasadei Olandei în cadrul Programului Drepturile Omului. - Vezi mai multe: http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=495&l=ro#sthash.xY58jZ2B.dpuf  
 

b) La sfârșitul lui octombrie – începutul lui noiembrie, TdH Moldova a organizat 4 ateliere privind metodologia desfășurării activităților de grup cu copiii și părinții în cadrul 
campaniei „Familii fără hotare”. Activitățile „Migrația – De vorbă cu copiii” și „Migrația – De vorbă cu părinții” au avut scopul de a preveni și reduce efectele negative ale 
migrației și a îmbunătăți relația părinte-copil. 

Circa 100 de pedagogi și psihologi din peste 55 de localități (16 raioane și municipiile Chișinău și Bălți) au participat la ateliere. Pe pagina noastră de Facebook puteți vedea 
fotografii din timpul atelierelor: 20 octombrie, 21 octombrie, 3 noiembrie, 4 noiembrie. - Detalii: http://tdh-
moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=498&l=ro#sthash.XVaQMdR6.dpuf  

 

 

 
 
 


