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Raportul de activitate al Secretariatului permanent (SP) al Comitetului naţional pentru 

combaterea traficului de fiinţe umane (CN CTFU) pentru anul 2017 este prezentat prin prisma 

obiectivelor trasate în Planul anual de acțiuni al SP și alte informații relevante despre activitățile 

realizate suplimentar obiectivelor. 

 

Măsuri generale   

 

În anul 2017 SP a realizat acțiuni considerabile spre coordonarea planificării strategice a 

politicilor naţionale antitrafic pentru următorii ani, dar și monitorizarea implementării politicilor 

naţionale existente, consolidarea capacităţilor resurselor umane și sensibilizarea/informarea 

publicului larg cu privire la fenomenul TFU. 

Pe lângă obiectivele trasate, SP a elaborat proiectul de modificare și completare a   

Hotărârii Guvernului (HG) nr. 472 din 26 martie 2008 cu privire la aprobarea соmроnеnțеi CN 

CTFU și а Rеgulаmеntului de activitate, prin care s-a propus completarea componenței CN 

CTFU, în conformitate cu reforma autorităților publice centrale (APC) și alte modificări 

corespunzătoare. Prin HG nr. 164 din 23.02.2018 au fost aprobate modificările și completările 

propuse. 

Un alt proiect elaborat anterior de SP se referă la modificarea și completarea Legii nr. 

241 din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, prin care s-a 

propus definirea unor noțiuni importante, instituționalizarea Sistemului Național de Referire cu 

elementele sale, includerea atribuțiilor unor instituții nou create, etc. Proiectul a fost adoptat în a 

doua lectură în Parlament la 19.03.2018.   

 

 

Obiectivul nr. 1: Coordonarea planificării strategice a politicilor naţionale de 

prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (TFU),  pentru perioada 2018-2023 

(perioada inițială 2017-2022)
1
 

 

SP în comun cu instituțiile de resort și partenerii de dezvoltare au continuat elaborarea  

proiectului Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2018-2023 și al 

Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 întru realizarea Strategiei.  

La 17.01.2017 proiectul Hotărârii de Guvern (HG) privind aprobarea Strategiei naționale 

și al Planului de acțiuni, precum, și Nota informativă la HG au fost expediate spre prima rundă 

de consultare şi totodată, plasate pe paginile web: www.particip.gov.md şi 

www.antitrafic.gov.md. Ulterior, fiind desfășurate un sir de ședințe de lucru cu expertul național 

(14.02, 17.02, 09.03), iar în 15-16.02.2017 a fost organizat atelierul de lucru, susținut de 

Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) în Moldova pe pachetul de proiecte 

enunţate mai sus. 

Urmare a consultărilor și atelierului de lucru, Secretariatul Permanent al CN CTFU a 

modificat proiectele, conform amendamentelor parvenite. La 10.04.2017 proiectele de 

documente au fost expediate spre consultare repetată către autoritățile publice centrale, locale și 

partenerii de implementare.  

În contextul publicării Raportului Departamentului de Stat al SUA TiP 2017, conform 

căruia Guvernul Republicii Moldova a fost retrogradat pe nivelul Tier 2 Watch List şi a 

tergiversării promovării proiectului în cauză a fost necesar de elaborat un Set de măsuri
2
 (aprobat 

de Prim-ministrul Republicii Moldova  la 04.08.2017, indicația nr.24-04-6083) pentru a redresa 

                                                           
1
 în cadrul ședinței CN CTFU din 25.07.2017 au fost modificate termenele de implementare a Strategiei în 2018-

2023 şi a Planului de acţiuni în 2018-2020 
2
 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=101&id=963&t=/Transparenta/Set-de-masuri-privind-realizarea-

actiunilor-prioritare-in-domeniul-prevenirii-i-combaterii-traficului-de-fiinte-umane-pana-la-31-decembrie-2017-rn/ 

http://www.particip.gov.md/
http://www.antitrafic.gov.md/
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situaţia în domeniu, necesare de a fi realizat până la finele anului 2017. Totodată acest Set a 

oferit posibilitatea de a monitoriza implementarea politicii pentru anul de activitate 2017. Lunar, 

începând cu luna august SP a elaborat și prezentat informații cu privire la realizarea Setului de 

măsuri Departamentului de Stat al SUA Guvernului Republicii Moldova și membrilor CN 

CTFU. 

Totodată, în cadrul ședinței CN CTFU din 25.07.2017 au fost modificate termenele de 

implementare a Strategiei în 2018-2023 şi a Planului de acţiuni în 2018-2020 (document de 

politici).  

În vederea definitivării documentului de politici, la 20.11.2017, 24.11.2017 și 29.11.2017 

cu suportul Misiunii OSCE în Moldova au fost organizate 3 ședințe de lucru în cadrul cărora au 

fost modificate și completate documentele de politici, conform reformei APC și noilor 

competențe ale autorităților reformate. În cadrul ședinței CN CTFU din 21.12.2017 proiectele de 

documente au fost prezentate și validate de către membrii Comitetului. La 21 martie 2018, 

proiectul HG menționat a fost aprobat în ședință de Guvern. 

Pe parcursul anului 2017, SP a revizuit şi definitivat proiectul Hotărârii Guvernului (HG) 

pentru modificarea şi completarea HG nr. 234 din 29.02.2008 privind aprobarea Regulamentului-

cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a HG nr. 472 din 

26.03.2008 cu privire la aprobarea componenţei Comitetului naţional pentru combaterea 

traficului de fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului naţional. Proiectul a fost transmis 

spre consultare Comisiilor teritoriale (prin demersul nr. 24-05-9788 din 29.12.2017) și urmează a 

fi expediat instituției competente pentru aplicarea procedurii oficiale de avizare și promovare în 

Guvern. 

 

 

Obiectivul nr. 2: Eficientizarea coordonării şi monitorizării implementării politicilor 

naţionale de prevenire şi combatere a TFU 

 

SP a elaborat și revizuit un șir de indicatori, în special pentru autoritățile publice locale, 

care au facilitat colectarea și analiza datelor și informațiilor din teritoriu în domeniu: 

 Setul de indicatori pentru monitorizarea implementării politicilor în domeniul de 

prevenire şi combatere a TFU de către Comisiile teritoriale, în baza cărora a colectată 

informația semestrial și anual de la nivel local, și a fost elaborată nota informativă semestrială și 

anuală privind activitatea acestora.  

 În contextul activităților inițiate de către Cancelaria de Stat în vederea identificării 

problemelor cu care se confruntă populația de etnie romă din țară, precum și a soluțiilor de 

redresare a situației, SP a elaborat Setul de indicatori pentru monitorizarea situației social-

economice a  persoanelor de etnie romă, în baza căruia a fost realizată Nota informativă cu 

privire la situația populației de etnie romă din raioanele compact/mixt locuite de către romi.  

 

Totodată, SP a participat la organizarea: 

 Seminarului “Instrumente și tehnici de comunicare cu mass-media”, (cu suportul Misiunii 

OIM în Moldova) în perioada 22-23.05.2017, destinat specialiștilor cu competențe în domeniul 

prevenirii și combaterii TFU. Participanții au deprins tehnici de bază în comunicarea cu mass-

media: organizarea unei conferințe de presă,  scrierea corectă a comunicatului de presă, 

gestionarea solicitărilor de informație și elaborarea unei Strategii de comunicare. Totodată, 

seminarul a implicat și realizarea exercițiilor practice, astfel, participanții au luat parte la 

simularea unui talk-show și a unui interviu TV. 
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 Seminarului „Consolidarea capacităților procurorilor din procuraturile teritoriale la aplicarea 

legislației de combatere a TFU” (cu suportul Misiunii OIM în Moldova), în perioada 25-

26.05.2017. 

Este de menționat că SP a participat în cadrul a 6 evenimente tematice/instruiri, aducând 

aportul său în calitate de formatori : 

 

 18.05, 27-28.06 - Atelierul naţional cu tematica „Analiza implementării SNR pe 

parcursul a 10 ani. Rezultate, Concluzii şi recomandări”,   

 02.10.2017 - sesiunea de formare pentru parajuriști; 

 27.10.2017 - sesiunea de formare pentru avocați; 

 12-13.12.2017 - seminar pentru mediatorii comunitari 

 
 

Obiectivul nr. 3: Consolidarea capacităţilor resurselor umane, în parteneriate sociale, cu 

scopul coordonării şi implementării eficiente a politicilor din domeniul prevenirii şi 

combaterii TFU, în special la nivel de APL; 

În scopul consolidării capacităților profesionale ale specialiștilor din cadrul Comisiilor 

teritoriale pentru combaterea TFU (CT) în domeniul antitrafic, au fost realizate următoarele 

activități: 

 în perioada 10-13 mai 2017 a avut loc un atelier de lucru privind schimbul de bune 

practici în domeniul prevenirii şi combaterii TFU în România. Atelierul de lucru a fost organizat 

de către Secretariatul permanent al CN CTFU în parteneriat cu Misiunea Organizaţiei pentru 

Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Moldova și Agenția Națională Împotriva Traficului 

de Persoane din România, la care a participat delegația Republicii Moldova compusă din: 

președinți ai CT din raioanele Anenii Noi, Glodeni, Leova, Ocnița, Orhei, Ungheni, Sîngerei, 

Soroca, vicepreședintele Comisiei municipale pentru combaterea TFU din Chișinău, 

reprezentanţi ai Secretariatului permanent, Centrului pentru combaterea traficului de persoane 

(CCTP), Centrului de asistență și protecție pentru victimele și potențialele victime ale TFU din 

Chișinău (CAP),  Direcției de poliție și Direcției pentru protecția drepturilor copilului din 

municipiul Chișinău, precum și  Misiunii OSCE în Moldova. 

 Ca o continuare a acestui atelier la 20 iunie curent a avut loc o ședință cu membrii 

delegației. În cadrul evenimentului au fost analizate rezultatele atelierului, precum și elaborate 

conceptul și agenda pentru atelierele naţionale regionale (Nord, Centru și Sud), care vor fi 

desfășurate, ulterior, în a doua jumătate a anului 2017. 

 În perioada 27-28.06.2017, la Chișinău, a avut loc Atelierul național privind evaluarea 

SNR în Republica Moldova – eveniment susținut de Centrul Internațional pentru Dezvoltarea 

Politicii Migraționale și organizat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei (MMPSF), Secretariatul permanent al CN CTFU și Misiunea OIM în Moldova. 

 Au fost organizate 8 ateliere de lucru (Căușeni – 28.03, Cantemir – 11.04, Leova – 19.04, 

Cimișlia – 26.04, Ungheni – 02.05, Orhei – 11.05, Soroca – 17.05, Șoldănești – 24.05.2017) cu 

genericul ”Tendințe, progrese și provocări în prevenirea și combaterea TFU”. La evenimente au 

participat membrii Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU (CT), Echipelor 

multidisciplinare teritoriale (EMT), primari, asistenți sociali, polițiști, medici de familie, cadre 

didactice, psihologi, alți specialiști cu competențe în domeniu, reprezentanți ai societății civile; 

 1 atelier de lucru 18.10 cu tematica ” Asigurarea funcționalității mecanismului 

interinstituțional de asistență, protecție a victimelor TFU și prevenire a cazurilor de TFU în 

municipiul Chișinău”; 
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 5 ateliere de lucru regionale 03 – 31. 10 care a antrenat 162 de specialiști din 34 de 

raioane. Atelierele regionale au avut drept obiectiv diseminarea bunelor practici preluate în 

cadrul vizitei de studiu realizate în județul Alba Iulia, România, în luna mai 2017, la care au 

participat preşedinţii CT din 9 raioane ale republicii. În cadrul întrunirilor desfășurate în teritoriu 

au fost prezentate diverse informații tematice, identificate necesităţile și problemele cu care se 

confruntă APL, precum și au fost diseminate materiale informative; 

Colaboratorii SP au participat în cadrul evenimentelor și seminare internaționale, în 

cadrul cărora au împărtășit practicile Moldovei în raport cu tematicile specifice: 

 Cea de-a XVII-a sesiune a Alianței împotriva TFU, Conferința „Traficul de copii 

și respectarea interesului superior al copilului” care a avut loc în perioada 03-

04.04.2017 în Viena, Austria, 

 Seminarul de instruire transnațional în domeniul prevenirii și combaterii TFU, 

organizat în Budapesta, Ungaria, în perioada 10-14.04.2017, 

  Conferința internațională “Metode creative în prevenirea TFU”, care a avut loc în 

perioada 19-22.06.2017 în Kiev, Ucraina, 

 15-16.05.2017, Viena, Austria, Atelierul transnaţional axat pe mass-media şi 

conştientizarea publicului despre TFU,Ședința privind implementarea 

angajamentelor în dimensiunea umană, care s-a desfășurat la 18.09.2017 în 

Varșovia, Polonia,  

 Ședința Coordonatorilor Naționali Antitrafic din Europa de Sud-Est, care a avut 

loc în perioada 13-15.11.2017 în Skopje, Macedonia, 

 Conferința „Situația victimelor traficului de ființe umane în Serbia, prin prisma 

acordării dreptului la perioada de reflecție”, 07.12.2017, în Belgrad, Serbia, 

 Atelierul transnațional de finalizare a proiectului “Combaterea TFU și a crimei 

organizate – faza 2 (THB/IFS/2)”, 05-06.12.2017, Istanbul, Turcia. 

 

Obiectivul nr. 4: Consolidarea procesului de monitorizare a politicilor naţionale de 

prevenire şi combatere a TFU şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la fenomen 

  

 Materialele informative elaborate în domeniu (rapoarte, note informative), reprezentă surse 

importante de date statistice, constatări referitor la gradul de implementare a politicilor în 

domeniu și recomandări pentru specialiștii cu competențe în domeniul prevenirii, asistenței, 

protecției și combaterii TFU, etc.  

 Astfel, în perioada de referință au fost elaborate:  

 

 Raportul național cu privire la implementarea Planului național de prevenire și combatere 

a traficului de ființe umane pentru perioada anilor 2014-2016 și realizările în domeniu pentru 

anul 2016 ; 

 Raportul Guvernului Republicii Moldova către Comitetul Părţilor asupra măsurilor 

întreprinse în conformitate cu recomandările Raportului GRETA cu privire la implementarea 

Convenţiei Consiliului Europei privind Lupta împotriva Traficului de Fiinţe Umane de către 

Republica Moldova, a doua rundă de evaluare. Raportul a fost tradus în limba engleză și 

expediat CoE către 23 mai 2017; 

 Chestionarul tematic pentru elaborarea “Raportului global privind traficul de persoane, 

2018”, de către UNODC (Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Crimă); 

 Notă informativă pentru elaborarea Raportului privind traficul de persoane al 

Departamentului de Stat SUA;  
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 Notă informativă întru completarea Formularului privind realizarea angajamentelor în 

implementarea cerințelor Planului de acțiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană privind 

liberalizarea regimului de vize; 

 Notă informativă la Raportul periodic III al Republicii Moldova vizând implementarea 

Convenției internaționale privind interzicerea torturii și altor pedepse sau tratamente inumane 

sau degradante; 

  Examinarea și înaintarea propunerilor de modificare/completare a proiectului Planului 

naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2017-2021 (PNADO); 

 Completarea Chestionarului ce se referă la aplicarea legilor privind munca copiilor, traficul 

de copii, exploatarea sexuală comercială a copiilor și orice utilizare a copiilor în activități 

ilegale; 

 Completarea Chestionarului tematic: „Protecția copiilor împotriva exploatării și abuzurilor 

sexuale comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor”; 

 Examinarea și înaintarea propunerilor de modificare/completare a Planului naţional de 

acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în 

perioada 2017–2019, dar și informații despre realizarea acestuia; 

 Elaborarea și prezentarea notelor informative despre cele mai importante activități și 

evenimente ale comunității antitrafic în cadrul a 5 ședințe tehnice de coordonare în domeniul 

Anti-Trafic si Gender, organizate de Misiunea OSCE în Moldova;  

 SP, în calitatea sa de coordonator național antitrafic a participat la elaborarea propunerilor 

de proiect ale ICMPD, UNODC, Departamentul de Stat al SUA.  

 

 13 note informative tematice:  

- asupra politicii de prevenire şi combatere a TFU pentru I semestru, 2017; 

- cu privire la activităţile realizate de către Comisiile teritoriale pentru combaterea TFU în 

semestrul I al anului 2017; 

- cu privire la colaborarea dintre CT, EMT și ONG-urile locale; 

- cu privire la situația populației de etnie romă din raioanele compact/mixt locuite de către romi; 

- cu privire la rezultatele desfăşurării atelierelor de lucru regionale privind schimbul de bune 

practici în domeniul prevenirii şi combaterii TFU
3
; 

- cu privire la implementarea “Setului de măsuri privind realizarea acțiunilor prioritare în 

domeniul prevenirii și combaterii TFU, până la 31 decembrie 2017” (august-decembrie); 

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

umane”
4
; 

-  privind evaluarea necesităților membrilor CT și a dificultăților întâmpinate în realizarea 

atribuțiilor acestora. 

 

 13 informații pentru subdiviziunile Cancelariei de Stat pe domeniul TFU sau infracțiuni 

conexe  

revizuirea Ghidului de principii deontologice în documentarea și scrierea subiectelor despre 

traficul de ființe umane și violența în familie, în baza principiilor deontologice universale pentru 

mass-media, aprobate de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Fondul ONU pentru 

Populaţie şi UNICEF, Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova, experiența 

Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova.  

                                                           
3
 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1017&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-cu-privire-

la-rezultatele-desfasurarii-atelierelor-de-lucru-regionale-privind-schimbul-de-bune-practici-in-domeniul-prevenirii-

si-combaterii-TFU-03-31-octombrie-2017  
4
 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1037&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-privind-

realizarea-Campaniei-nationale-Saptamina-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-16-22-octombrie-2017  

http://antitrafic.gov.md/public/files/Ghid-jurnalisti-Antitrafic.pdf
http://antitrafic.gov.md/public/files/Ghid-jurnalisti-Antitrafic.pdf
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1017&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-cu-privire-la-rezultatele-desfasurarii-atelierelor-de-lucru-regionale-privind-schimbul-de-bune-practici-in-domeniul-prevenirii-si-combaterii-TFU-03-31-octombrie-2017
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1017&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-cu-privire-la-rezultatele-desfasurarii-atelierelor-de-lucru-regionale-privind-schimbul-de-bune-practici-in-domeniul-prevenirii-si-combaterii-TFU-03-31-octombrie-2017
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1017&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-cu-privire-la-rezultatele-desfasurarii-atelierelor-de-lucru-regionale-privind-schimbul-de-bune-practici-in-domeniul-prevenirii-si-combaterii-TFU-03-31-octombrie-2017
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1037&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-privind-realizarea-Campaniei-nationale-Saptamina-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-16-22-octombrie-2017
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1037&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-privind-realizarea-Campaniei-nationale-Saptamina-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-16-22-octombrie-2017
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Monitorizarea realizării politicilor antitrafic dar și informarea actorilor antitrafic despre 

progresele înregistrate în domeniu s-au manifestat prin desfășurarea ședințelor CN CTFU și ale 

grupului tehnic coordonator (GTC) al Secretariatului permanent. Astfel,  pe parcursul anului au 

fost organizate: 

 3 ședințe ale CN CTFU (18.04.2017, 25.07.2017, 21.12.2017), 

 3 ședințe ale GTC al Secretariatului permanent (13.02, 07.04., 29.11.2017) 

 1 ședință pentru identificarea posibilităților adiționale de re/integrare socială a 

persoanelor din comunitățile de romi (Briceni, Edineț, Glodeni, Rîșcani, Ocnița, 

Hîncești, Soroca, Călărași și  Nisporeni)  

 1 ședință cu secretarii CT privind aspectele organizatorice în vederea desfășurării 

Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva TFU” (12.10.2017) 

 

În aceeași măsură, SP a participat în cadrul ședințelor organizate de alte autorități publice 

și parteneri de dezvoltare: 

 3 ședințe organizate de Cancelaria de Stat despre situația actuală a populației de 

etnie romă din Republica Moldova (20.07, 27.07., 04.08.2017) 

 3 ședințe destinate dificultăților întâmpinate la identificarea și documentarea 

victimelor, potențialelor victime ale TFU (28.04, 05.05., 19.05.2017) 

Sensibilizarea și informarea publicului larg cu privire la riscurile și consecințele TFU s-a 

realizat prin organizarea Campaniile de sensibilizare și informare a populației:  

 Campania națională ”Săptămâna de luptă împotriva TFU” (16-22.10.2017) 

Campania a fost coordonată de către SP, activitățile fiind realizate pe întreg teritoriul ţării 

în colaborare cu APC, partenerii de dezvoltare, iar la nivel local, prin intermediul CT. Matricea 

activităţilor Campaniei a fost publicată pe pagina oficială a comunităţii antitrafic; 

 Campania naţională “Invizibili printre noi”.  
În perioada martie-mai 2017, Secretariatul permanent al CN CTFU, la inițiativa Misiunii 

OIM în Moldova și în parteneriat cu CT, au organizat în 8 unități administrativ – teritoriale din 

republică Campania națională “Invizibili printre noi”.  

Activitatea reprezintă o continuare a campaniilor realizate în Ucraina și Republica 

Belarus în cadrul Programului împotriva TFU, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al 

Regatului Norvegiei și implementată de către Misiunea OIM în Moldova. Scopul Campaniei a 

constat în informarea societății cu privire la riscurile și consecințele fenomenului TFU, cu accent 

pe grupurile de risc, în special din mediul rural. Mesajele au fost transmise prin intermediul a 10 

figurine umane (adulţi, copii) pe care sunt inscripționate istorii reale ale victimelor TFU care 

trăiesc printre noi, dar de multe ori rămân nevăzute și simbolizând trăirile a peste 3000 victime, 

cetățeni ai Republicii Moldova, identificate şi asistate, începând cu anii 2000 până în prezent.  

După lansarea oficială a Campaniei, au fost desfăşurate ateliere de lucru, la care au 

participat  membrii CT, Echipelor multidisciplinare teritoriale, primarii, asistenții sociali, 

polițiștii, medicii de familie, cadrele didactice, psihologii, alți specialiști cu competențe în 

domeniu, societatea civilă. În cadrul atelierelor, specialiștii din MSMPS, CCTP, CAP au 

prezentat informații utile în activitatea participanților la atelier. 

 Programul de informare a populaţiei în vederea prevenirii TFU pentru anul 

2017 
Programul reprezintă o altă activitate cu scop de prevenire a TFU, inițiat de Secretariatul 

permanent al CN CTFU în colaborare cu Biblioteca municipală „B.P. Hașdeu”, care însumează 

activităţi realizate în parteneriate cu specialiştii din domeniu. Activitățile au fost preconizate 

pentru vizitatorii bibliotecilor și s-au desfășurat  în cadrul filialelor Bibliotecii municipale „B.P. 

Hașdeu”, iar subiectele au fost abordate multisectorial.   
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O altă modalitate utilizată în informarea populaţiei în anul 2017 cu privire la prevenirea şi 

combaterea TFU este pagina web a comunităţii anti-trafic: www.antitrafic.gov.md. În perioada 

anului 2017 pe pagina web au fost  plasate:  

 13 comunicate de presă privind organizarea şedinţelor de către SP;  

 15 comunicate de presă privind desfăşurarea seminarelor, lecțiilor publice, atelierelor 

de lucru; 

 10 comunicate de presă privind desfășurarea Campaniilor de informare și 

sensibilizare; 

 6 Rapoarte și Note informative  

 3 informații utile pentru publicul larg; 

 9 procese-verbale ale ședințelor CN CTFU, GTC al SP și alte ședințe tematice. 

 

Site-ul www.antitrafic.gov.md, în anul 2017 a înregistrat 12,696 de vizitatori, dintre care 

atât vizitatori noi, cât și vizitatori care au accesat repetat pagina, redat în următoarea diagramă: 

 

Diagrama nr. 1 Procentul vizitatorilor noi versus celor repetați  

 

86,40%

13,60%

Vizitatori noi 

Vizitatori repetați

 
Totodată, după țara din care a fost accesat site-ul, constatăm  că majoritatea vizitatorilor au fost 

din interiorul țării, urmați de vizitatori din România, Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, 

Marea Britanie, Italia , Ucraina, Germania, ș.a., ceea ce este redat prin următoarea diagramă:  

 

Diagrama nr. 2 Procentul vizitatorilor din diferite țări  

69,86%

16,27%

1,94%
1,79%

9,14%

1,00%

Moldova

România

SUA

Rusia

M. Britanie

Alte țări

 

http://www.antitrafic.gov.md/
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      Concluzii 

 

Anul 2018 reprezintă un început în implementarea noului document de politici antitrafic, care 

va necesita consolidarea eforturilor comunității antitrafic pentru a face față provocărilor și 

obiectivelor trasate. În particular, SP  urmează să-și concentreze  atenția asupra următoarelor 

activităţi: 

 Ghidarea metodologică în elaborarea planurilor locale anuale de către Comisiile 

teritoriale pentru combaterea TFU, 

 Elaborarea  modulelor și a materialelor didactice pentru instruirea continuă ale 

funcționarilor Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU, 

 Realizarea atelierelor regionale (internaționale) cu specialiștii din Comisiile teritoriale 

pentru combaterea TFU, 

 Participarea în organizarea instruirilor personalului specializat din domeniul transportului 

aerian, rutier, feroviar și naval în vederea prevenirii TFU, 

 Coordonarea organizării instruirilor reprezentanților mass-media privind reflectarea 

subiectelor ce țin de prevenirea și combaterea TFU, 

 Ajustarea și actualizarea Programului electronic al Secretariatului Permanent la noile 

tendințe ale fenomenului TFU, 

 Analiza și îmbunătățirea cadrului legal, 

 Identificarea resurselor financiare și de expertiză pentru eficientizarea implementării 

politicilor naționale din domeniu,  

 Coordonarea desfăşurării acțiunilor de informare şi sensibilizare. 

 


