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Raportul de activitate al Secretariatului permanent (SP) al Comitetului 
naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane (CN CTFU) pentru anul 2016 
este prezentat prin prisma următoarelor aspecte ce ţin de realizarea politicii 
naţionale de prevenire şi combatere a TFU: 

 
1. Cadrul legal 

Pe parcursul anului 2016, 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 urmează să fie transmis 
instituţiilor competente pentru consultare. 

Proiectul de modificare şi completare a Legii nr. 241 din 20.10.2005 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi a altor acte legislative şi 
etapa la care se află în cadrul Ministerului Justiţiei (MJ) a fost pus în discuţie în 
cadrul şedinţei CN CTFU din 16.05.2016. La 18.05.2016, MJ a expediat spre 
avizare instituţiilor competente proiectul de lege. SP a expediat avizul său prin 
scrisoarea nr. 2404-57 din 03.06.2016. La 12.07.2016 a avut loc o şedinţă în 
vederea discutării modificărilor efectuate de către MJ la proiectul de lege. Urmare 
a şedinţei, MJ, urmează să introducă modificările corespunzătoare şi să expedieze 
proiectul spre avizare repetată.  

SP 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 (demersul nr. 2405-129) 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.   

În vederea planificării strategice unificate a politicilor naţionale de prevenire 
şi combatere a TFU, sub egida SP, a fost demarat procesul de elaborare a Strategiei 
naţionale de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2017-2022 (Strategia 
naţională) şi al Planului de acţiuni privind realizarea Strategiei naţionale pentru 
anii 2017-2019. Pe parcursul anului 2016 a fost angajat un expert naţional şi 
internaţional, care au elaborat proiectul Strategiei naţionale şi proiectul Matricei 
logice care a servit drept bază pentru elaborarea acestuia. Proiectele de documente 
au fost prezentate în cadrul a 4 ateliere de lucru (18.08.2016, 09.12.2016, 
12.12.2016 şi 15.12.2016) cu instituţiile publice şi partenerii de implementare ce 
au competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii TFU, care au examinat aceste 
proiecte şi au venit cu propuneri de îmbunătăţire. Activităţile au fost susţinute de 
către Misiunea OSCE în Moldova şi Misiunea OIM în Moldova.  



3 

 

SP, în calitatea sa de coordonator naţional antitrafic şi în scop de prevenire a 
fenomenului TFU, a organizat 2 şedinţe de lucru şi a coordonat procesul elaborării 
unui proiect de Acord de colaborare între instituţiile competente întru identificarea 
şi investigarea pro-activă a cazurilor de TFU în vederea asigurării angajării 
sigure a cetăţenilor Republicii Moldova în câmpul muncii, atât în interiorul ţării, 
cât şi peste hotarele ei. Necesitatea acestui document a reieşit din faptul că 
subiectul referitor la angajarea sigură în câmpul muncii a cetăţenilor Republicii 
Moldova, a devenit unul stringent, urmare a sesizărilor din partea cetăţenilor şi 
informării din partea societăţii civile a instituţiilor competente despre activitatea 
ilegală a unor agenţii private de angajare în câmpul muncii a cetăţenilor Republicii 
Moldova peste hotarele ţării. Proiectul a fost expediat de către SP spre consultare şi 
completare către instituţiile implicate prin demersul nr. 2404-117 din 28.11.2016.  

În perioada de referinţă SP s-a implicat şi în procesul de examinare şi 
avizare a  proiectelor de documente de politici publice, de elaborare a informaţiilor 
şi rapoartelor pe segmentul antitrafic, precum şi a completat un şir de chestionare 
parvenite în adresa sa din partea partenerilor. Astfel, SP: 
 a examinat şi prezentat avize la 4 documente de politici publice, conexe 

respectării drepturilor omului, 
 a examinat şi avizat Fişa de post a Unităţii Naţionale de Coordonare (UNC)  

din cadrul Sistemului Naţional de Referire (SNR), în vederea 
instituţionalizării acesteia,  

 a elaborat Raportul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii TFU pentru 
2015 (aprobat în cadrul şedinţei CN CTFU din 16.05.2016) şi plasat pe 
pagina web www.antitrafic.gov.md, 

 a definitivat Raportul asupra studiului „Rolul şi capacitatea Comisiilor 
teritoriale în realizarea politicilor din domeniul prevenirii şi combaterii TFU 
şi implicarea organizaţiilor neguvernamentale în acest proces”, 2015, care a 
fost plasat pe pagina web,  

 a elaborat Nota informativă privind realizările în domeniul prevenirii şi 
combaterii TFU pentru I Semestru 2016, 

 a solicitat informaţii pentru elaborarea Raportului național în domeniul 
prevenirii şi combaterii TFU pentru 2016 prin demersurile: 2404-126 şi 
2406-127 din 19.12.2016 de la APC și parteneri; 2405-129 din 19.12.2016 
de la CT.   

 
2. Cadrul instituţional 

 
În corespundere cu modificările realizate la 26.10.2016 de către Guvernul 

Republicii Moldova la HG nr. 657 din 06.11.2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea structurii şi efectivului-limită 
ale Cancelariei de Stat, statutul SP al CN CTFU a fost reformat din secţie în 
serviciu. Ca rezultat, numărul unităţilor au fost reduse de la 4 la 3, cu menţinerea 
aceluiaşi număr de atribuţii.   
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3. Consolidarea capacităţilor  
 
Eficientizarea comunicării, cooperării şi raportării în domeniul de prevenire 

şi combatere a TFU constituie o prioritate pentru SP. În acest scop s-a realizat 
consolidarea capacităţilor specialiştilor privind cooperarea în domeniul antitrafic, 
precum şi preluarea bunelor practici prin intermediul atelierelor, vizitelor de studii, 
meselor rotunde la nivel naţional şi internaţional. Colaboratorii SP au participat la 
18 evenimente naţionale, realizate de instituţiile publice şi partenerii de 
implementare. Totodată, reprezentanţii SP au participat în cadrul vizitelor de studii 
în Olanda, România, SUA, China, Ucraina, Franţa, Spania, Germania, Albania, 
după cum urmează: 
 

 În perioada 13.03.-17.03.2016 delegaţia Republicii Moldova, 
reprezentanţi ai SP al CN CTFU, Procuraturii Generale (PG), Centrului 
pentru Combaterea Traficului de Persoane (CCTP), Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) şi CI „La Strada” au realizat o 
vizită de studiu în Olanda în contextul proiectului “Consolidarea 
răspunsului justiţiei penale la traficul de persoane, cu garantarea 
asistenţei juridice victimelor şi potenţialelor victime, prevenirea violenţei 
domestice şi crimelor pe motive de ură în Moldova”. Activitatea a fost 
realizată în parteneriat cu Misiunea OIM în Moldova şi Ambasada SUA 
în Moldova. 

 
 În perioada 24.05.-28.05.2016, reprezentantul SP a efectuat o vizită de 

lucru în Ashgabat, Turkmenistan pentru a participa la atelierul regional de 
prevenire şi combatere a TFU cu genericul: „Abordarea coordonată şi 
focusată pe interesele victimelor în combaterea TFU”. În cadrul 
atelierului a fost prezentată experienţa naţională de prevenire şi 
combatere a TFU, în special mecanismele de coordonare şi monitorizare 
a politicii de prevenire şi combatere a TFU. 

 
 În perioada 11.05.-13.05.2016, la Tirana, Albania reprezentantul SP a 

participat la reuniunea internaţională a Coordonatorilor naţionali 
antitrafic din ţările Europei de Sud-Est, unde s-au discutat politicile 
transnaţionale de luptă împotriva TFU. Evenimentul a fost organizat de 
către oficiul Coordonatorul naţional din Albania în cooperare cu oficiul 
central al Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în 
domeniul Migraţiei (ICMPD). 

 
 În perioada 05.06.-10.06.2016, reprezentantul SP a participa în 

componenţa delegaţiei Republicii Moldova la vizita de studiu în Madrid, 
Spania. Conform agendei de lucru membrii delegaţiei au avut întrevederi, 
ateliere şi schimb de experienţă în implementarea politicilor de prevenire 
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şi combatere a TFU. De asemenea, membrii delegaţiei au avut o 
întrevedere cu Oficiul raportorului naţional în domeniu. Vizita a fost 
organizată în cadrul proiectului  „Fortificarea răspunsului justiţiei penale 
la traficul de persoane, care să garanteze asistenţă juridică victimelor, 
potenţialelor victime ale TFU, prevenirea violenţei în familie bazate pe 
combaterea infracţiunilor violente în Moldova”, finanţat de către 
Departamentul de Stat al SUA şi implementat cu suportul Misiunii OIM 
în Moldova. 

 
 În perioada 06.06.-26.06.2016, reprezentantul SP a participat la 

„Programul privind schimbul de bune practici/experienţă în domeniul 
antitrafic”, care a avut loc în Statele Unite ale Americii şi un alt specialist 
a participat la cursuri de instruire în China cu genericul: „Comunicarea şi 
cooperarea standard a ţărilor în curs de dezvoltare”. 

 
 În perioada 21.06.-22.06.2016, reprezentantul SP a participat la 

Strasbourg, Franţa la reuniunea internaţională a Coordonatorilor 
naţionali antitrafic a statelor părţi la Convenţia Europeană privind lupta 
împotriva TFU. În cadrul întrunirii au fost abordate aspecte privind 
mecanismele coordonării politicii antitrafic şi acţiunile întreprinse la 
nivel naţional şi local, modele de colaborare între agenţii privind 
identificarea, asistenţa şi protecţia victimelor TFU, stabilirea şi 
modificarea Mecanismelor Naţionale de Referire, funcţionarea echipelor 
mobile de identificare a victimelor TFU, nivelul şi tipul de implicare a 
actorilor societăţii civile în procesul de identificare a victimelor TFU, dar 
şi colaborarea transnaţională în materie de asistenţă şi protecţie a VTFU, 
a investigării şi urmăririi  penale a traficanţilor. 

 
 În perioada 06.09 – 09.09.2016 reprezentantul SP a participat în cadrul 

Conferinţei organizate de Biroul OSCE al Reprezentantului special şi 
coordonator pentru combaterea TFU, care reprezintă, de fapt, 
evenimentul de iniţiere al  proiectului extra-bugetar “Prevenirea TFU în 
scop de exploatare prin muncă în lanţuri de aprovizionare prin prisma 
practicilor şi măsurilor întreprinse de Guverne”, în or. Berlin, Germania. 
Conferinţa a avut drept scop informarea reprezentanţilor statelor 
participante despre problema TFU în scop de exploatare prin muncă în 
lanţuri de aprovizionare şi militarea pentru sporirea măsurilor guvernelor 
şi sectorului privat din zona OSCE în vederea prevenirii acestei forme de 
sclavie modernă. La Conferinţă au participat atât reprezentanţi din partea 
Guvernelor, cât şi ai sectorului privat, prezentând modele de colaborare 
între ele, măsurile care se întreprind de către ambele părţi pentru a 
preveni această formă de TFU, cadrul legal internaţional, tendinţele, 
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rolul statelor în prevenirea acestui fenomen prin intermediul achiziţiilor 
publice. 

 
 În perioada 26.10 – 27.10.2016 reprezentantul SP alături de 

reprezentanţii CCTP, MMPSF, Centrului pentru asistenţa şi protecţia 
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU (CAP), CI “La Strada”, 
Centrului de informare şi documentare privind drepturile copilului 
(CIDDC), au participat în or. Kiev, Ucraina, la Conferinţa organizată de 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Ucraina şi 
Misiunea în Republica Moldova, în scopul reunirii reprezentanţilor 
instituţiilor publice, organizaţiilor internaţionale şi neguvernamentale din 
Republica Moldova, Ucraina, Republica Belarus ş.a., pentru a discuta 
provocările şi împărtăşi bunele practici privind prevenirea şi combaterea 
traficului de copii.  

 
Întru conceptualizarea mecanismului de cooperare a comunităţii antitrafic cu 

patronatele în vederea prevenirii TFU şi reducerii vulnerabilităţii şi organizarea 
întrevederilor cu reprezentanţii sindicatelor pe ramuri de activitate este de 
menţionat faptul că SP în cadrul şedinţei tehnice din 12.07.2016 a identificat 
necesitatea de a stabili colaborarea cu sindicatele, patronatele cu scopul 
eficientizării prevenirii TFU. De asemenea, au fost identificate oportunităţi/resurse 
de a invita experţi cu experienţă în acest domeniu.  
 
4. Coordonarea şi comunicarea la nivel naţional şi internaţional  

SP pe parcursul anului a organizat 24 şedinţe tehnice tematice şi operative de 
lucru cu instituţiile publice şi partenerii de implementare. De asemenea, în scopul 
informării comunităţii antitrafic despre realizările sale, SP a participat, în cadrul a 
4 şedinţe, organizate de Misiunea OSCE în Moldova, Programul antitrafic şi 
gender.  

SP a contribuit la îmbunătăţirea managementului politicilor naţionale de 
prevenire şi combatere a TFU, monitorizând implementarea politicilor antitrafic şi 
a Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2014-2016, prin 
organizarea unui şir de şedinţe, după cum urmează:  

 Şedinţa CN CTFU (16.05.2016),  
 2 şedinţe ale Grupului tehnic coordonator al SP (23.02.2016, 

12.07.2016),  
 9 şedinţe tematice ale Grupului tehnic coordonator restrâns al SP: 

• 20.07.2016, 23.08.2016 – şedinţele s-au axat pe tematica 
„Angajarea sigură în câmpul muncii a cetăţenilor Republicii 
Moldova peste hotare” şi pe marginea oportunităţii elaborării 
unui proiect de Acord de colaborare interinstituţional în vederea 
identificării şi investigării pro-active a cazurilor de TFU, 
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•  18.08.2016, 09.12.2016, 12.12.2016, 15.12.2016 – şedinţe 
organizate în vederea prezentării şi dezbaterii proiectului 
Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a TFU 2017-2022, 

• 13.10.2016, 20.12.2016, 27.12.2016 – şedinţe organizate cu 
participarea reprezentanţilor instituţiilor competente şi 
partenerilor de implementare în scopul discutării şi identificării 
soluţiilor într-un caz ce implică victime/potenţiale victime ale 
TFU - cetăţeni ai Republicii Moldova în Federaţia Rusă.  

În cadrul a 7 şedinţe cu Secretarii şi membrii CT (20.05, 23.05, 25.05, 30.05, 
21.06, 30.06, 04.10.2016), organizate de SP în parteneriat cu Misiunea OIM în 
Moldova şi Misiunea OSCE în Moldova, 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.  

Pentru al V-lea an consecutiv, a fost organizată Campania naţională 
„Săptămâna de luptă împotriva TFU” desfăşoară în perioada 18.10-24.10.2016. 
Evenimentul a fost organizat de către SP în colaborare cu autorităţile publice 
centrale şi locale, precum şi partenerii de implementare. Campania a avut drept 
scop sensibilizarea societăţii despre riscurile şi consecinţele TFU, progresele 
înregistrate de către comunitatea antitrafic, impedimentele în implementarea 
Convenţiei Consiliului Europei (CoE) privind lupta împotriva TFU. SP a elaborat o 
Notă informativă cu privire la realizarea Campaniei naţionale şi a plasat-o pe 
pagina sa web1.   

La 25.11.2016 SP şi CT Teleneşti în parteneriat cu Misiunea OSCE în 
Moldova au organizat o activitate cu scop de sensibilizare a membrilor CT şi a 
tinerilor despre consecinţele fenomenului TFU şi prevenirea acestuia, inclusiv cu 
implicarea Teatrului social, format de elevii Liceului Teoretic “Hyperion” din or. 
Durleşti.  

O altă modalitate utilizată în informarea populaţiei în anul 2016 cu privire la 
prevenirea şi combaterea TFU este pagina web a comunităţii anti-trafic: 
www.antitrafic.gov.md. În perioada anului 2016 pe pagina web au fost  plasate:  

 4 comunicate de presă privind organizarea şedinţelor de către SP;  
 11 comunicate de presă privind desfăşurarea atelierelor de lucru;  
 3 comunicate de presă privind vizitele realizate de reprezentanţii SP peste 

hotare; 
 10 comunicate de presă privind organizarea Campaniei naţionale 

antitrafic, 2016; 
 8 comunicate de presă privind alte activităţi relevante; 
 56 comunicate de presă la rubrica „Presa despre TFU”;  
 2 rapoarte; 

                                                        
1 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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 3 documente; 
 informaţii cu privire la 22 activităţi; 
 informaţii la calendarul evenimentelor despre 46 activităţi. 
În anul 2016, pagina web a acumulat 190453 de vizualizări. 

 
5. Rapoartele naţionale şi internaţionale 

Referitor la raportarea naţională şi internaţională este de menţionat elaborarea 
informaţiilor semestriale şi raportarea către organismele internaţionale 
(Departamentul de Stat al SUA, GRETA, OSCE, etc.).  

Astfel, în perioada de referinţă SP a furnizat informaţii pentru elaborarea:  
 Raportului GRETA cu privire la implementarea Convenţiei CoE privind 

lupta împotriva TFU;  
 Raportului privind traficul de persoane al Departamentului de Stat SUA;  
 Raportului privind realizarea prevederilor Planului naţional de acţiuni 

pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – 
Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (PNA AA);   

 Evaluării Periodice Universale a Drepturilor Omului (UPR); 
 Raportului anual privind munca copiilor pentru anul 2016; 
 Raportului naţional privind implementarea Protocolului opţional la 

Convenţia pentru drepturile copilului, privind vânzarea, prostituţia şi 
pornografia cu copii, ratificat de către Republica Moldova prin Legea nr. 
29-XVI din 22 februarie 2007. 

Eforturile întreprinse de comunitatea antitrafic şi segmentele care urmează să 
fie consolidate, au fost apreciate şi reflectate de evaluatorii internaţionali prin 
prisma a două Rapoarte: Raportul privind traficul de persoane al Departamentului 
de Stat al SUA publicat la 30.06.2016 (TiP 2016) şi Raportul GRETA din 
07.06.2016 de evaluare a Guvernului Republicii Moldova în implementarea 
Convenţiei CoE cu privire la prevenirea şi combaterea TFU (runda a doua). 
Ambele Rapoarte consemnează atât realizările înregistrate de către autorităţile 
naţionale în domeniu, dar, totodată, conţin un şir de recomandări particulare şi 
comune. Printre cele mai importante recomandări menţionate în ambele Rapoarte 
se regăseşte facilitarea compensării victimelor TFU pentru daunele suferite, 
asigurarea unei asistenţe adecvate victimelor, instruirea specialiştilor din domeniu, 
în special procurori, judecători, ofiţeri de urmărire penală pentru o abordare axată 
pe victimele TFU în procesul investigării cauzelor de TFU. Recomandările comune 
şi particulare au fost analizate de către comunitatea antitrafic în cadrul şedinţei 
Grupului tehnic coordonator al SP, fiind totodată dezbătute şi posibilităţile de 
implementare a acestora.   

 
6. Coordonarea implementării proiectelor şi identificarea resurselor 
extrabugetare  
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SP a atras o atenţie sporită asupra consolidării capacităţilor CT în vederea 
bunei implementări a politicilor naţionale antitrafic la nivel local. În acest sens, pe 
parcursul anului 2016 au avut loc următoarele activităţi:  
 În perioada 04.04-07.04.2016, în oraşul Târgu-Mureş, România a fost 

organizat un atelier de lucru în domeniul antitrafic, în cadrul căruia a 
participat delegaţia Republicii Moldova compusă din preşedinţi ai CT din 7 
unităţi administrativ-teritoriale (Edineţ, Briceni, Căuşeni, Cantemir, 
Cimişlia, Făleşti şi Şoldăneşti), SP, CAP, CCTP şi Misiunea OIM în 
Moldova. Evenimentul a fost organizat la iniţiativa SP cu suportul financiar 
al ICMPD Viena şi în parteneriat cu Agenţia Naţională împotriva traficului 
de persoane (ANITP) din România în cadrul proiectului ”Lupta împotriva 
TFU şi Crimei Organizate” – Faza 2 (THB/IFS/2). În cadrul atelierului de 
lucru au participat 38 de reprezentanţi – 8 din instituţiile organelor de drept, 
17 din autorităţile publice, 13 ai societăţii civile – din diferite grupuri pentru 
a acoperi cât mai larg subiectele agendei. Evenimentul a fost găzduit de 
către Prefectura Judeţului Mureş, iar schimbul de opinii a avut loc cu 
reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Brigăzii de combatere a 
crimei organizate, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Inspectoratului 
Şcolar Judeţean, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului, Organizaţiei „Salvaţi Copiii” şi Direcţiei de Sănătate Publică 
Mureş. În programul atelierului de lucru au fost incluse şi 3 vizite la 
adăposturile destinate victimelor violenţei în familiei şi a TFU, copiilor 
aflaţi în situaţii de risc şi cuplurilor mamă - copil. 

 În 19 aprilie 2016, SP a organizat o şedinţă de follow-up cu cei 7 preşedinţi 
ai CT participanţi la vizita de studiu, în scopul  examinării şi analizei 
practicilor bune prezentate de către omologii din România, dar şi 
planificarea activităţilor CT de scurtă şi lungă durată. În cadrul 
evenimentului, de asemenea au fost discutate provocările pentru aplicarea 
bunelor practici preluate din România, consideraţii privind îmbunătăţirea 
activităţii CT, resursele financiare disponibile la nivel local şi menţinerea 
serviciilor existente, eventuale idei de parteneriat cu omologii din România.  

 În perioada 20.05 – 30.06.2016 au fost organizate şedinţe regionale ale CT 
pentru replicarea experienţei acumulate în România. SP în parteneriat cu 
Misiunea OSCE în Moldova a organizat 6 ateliere regionale privind 
schimbul de bune practici în domeniul antitrafic. 

 
Perioada 

 
Şedinţa regională/ 
UAT gazdă 

UAT invitate 

20 mai 2016 
 

CANTEMIR Cahul, Leova, Hânceşti 

23 mai 2016 
 

EDINEŢ Râşcani, Glodeni, Drochia, 
Briceni, Ocniţa, Donduşeni 
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25 mai 2016 
 

FĂLEŞTI 
 
 

Sângerei, Ungheni, Călăraşi, Bălţi 

30 mai 2016 
 

CIMIŞLIA Străşeni, Ialoveni, Criuleni, 
Taraclia,  Nisporeni, 
Basarabeasca 

2 iunie 2016 
 

ŞOLDĂNEŞTI Soroca, Rezina, Teleneşti, Orhei, 
Floreşti 

30 iunie 2016  CĂUŞENI Chişinău, Ştefan-Vodă, Dubăsari, 
Anenii-Noi 

 
În total menţionăm că au participat 143 participanţi dintre care:  
 15 preşedinţi ai CT, 9 reprezentanţi ai ONG-urilor locale şi CSPT, 5 primari, 

114 membri ai CT, coordonatori ai Echipelor multidisciplinare teritoriale 
(EMT),  

 Nu au participat raioanele: Criuleni, Rezina.  
 
Urmare a atelierelor organizate se constată că:  
 În 98 % din cazuri persistă confuzia cu privire la rolul şi componenţa 

Comisiei teritoriale antitrafic şi respectiv a EMT. Gradul de vizibilitate a 
activităţii Comisiilor teritoriale este unul mediu, există rezerve în ceea ce 
priveşte calitatea abordării subiectelor în cadrul şedinţelor Comisiilor 
teritoriale;  

 Membrilor CT (în special preşedinţii CT) le lipsesc cunoştinţele de bază cu 
privire la fenomenul TFU, (dimensiunile fenomenului, tipurile de 
exploatare, profilele victimelor versus traficanţi); 

 Cadrul de coordonare şi monitorizare este încă rudimentar, formal. Se 
constată lipsa de comunicare între specialişti în afara şedinţelor CT; 

 Se constată că se face confuzia între EMT al SNR şi Echipa 
multidisciplinară privind protecţia drepturilor copilului – respectiv, pe 
cazurile de TFU, nu se intervine la nivel local – dar sunt referite la nivel 
naţional. 
 

În perioada 19.07-20.07, 21.07-22.07 şi 02.08-03.082016, la iniţiativa SP în 
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. 
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7. Concluzii 

În concluzie, este de menţionat că în anul 2017 va fi oportun ca SP să îşi 
consolideze eforturile, precum şi să dezvolte în continuare parteneriate în vederea 
finalizării următoarelor activităţi: 
 Evaluarea şi analiza implementării Planului naţional de prevenire şi combatere 

a TFU pentru anii 2014-2016,  
 Coordonarea procesului de definitivare a proiectului Strategiei naţionale de 

prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2017-2022, precum şi a proiectului 
Planului naţional de acţiuni cu privire la realizarea Strategiei menţionate pentru 
anii 2017-2019, 

 Definitivarea proiectului Metodologiei de planificare şi monitorizare a 
implementării politicilor de prevenire şi combatere a TFU la nivel teritorial, 

 Elaborarea Raportului asupra măsurilor întreprinse de către Guvernul 
Republicii Moldova, în conformitate cu recomandările, ce necesită o acțiune 
imediată, din cadrul Raportului  GRETA cu privire la implementarea 
Convenţiei CoE privind lupta împotriva TFU (a doua rundă de evaluare), 

 Coordonarea procesului de definitivare şi promovare a proiectului HG privind 
modificarea şi completarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale 
pentru combaterea TFU, aprobat prin HG nr. 234 din 29.02.2008 şi al HG nr. 
472 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea componenţei Comitetului naţional 
pentru combaterea TFU, inclusiv în contextul reformei Guvernului, 

 Monitorizarea şi ghidarea activităţii CT. Organizarea şedinţelor de lucru pentru 
CT în vederea dezvoltării capacităţilor lor de management a politicilor antitrafic 
prin prisma reformei de descentralizare,  

 Marcarea Zilei mondiale împotriva traficului de persoane – 30.07,  Zilei 
Europene de luptă împotriva TFU – 18.10 şi menţinerea paginii web: 
www.antitrafic.gov.md, cu posibilitatea de explorare a noi instrumente de 
informare a publicului larg, inclusiv revizuirea prevederilor Strategiei de 
comunicare a SP cu actorii din domeniul prevenirii şi combaterii TFU, 

 Stabilirea unui mecanism viabil de colaborare cu sindicatele şi patronatele în 
vederea prevenirii TFU.  
 


