
Notă pentru I semestru 2018 despre activitățile de bază ale 
actorilor anti-trafic și activitățile suplimentare Planului de acțiuni 

pentru anii 2018-2020 (expuse în anexă) 
 
1. Măsuri generale. Cadrul legal  
La 22 mai 2018 prin Hotărârea Guvernului nr. 461 a fost 

aprobată Strategia naţională de prevenire şi combatere a traficului de 
fiinţe umane (TFU) pentru anii 2018-2023 şi Planul de acțiuni pentru 
anii 2018-2020 privind implementarea acesteia. Scopul Strategiei 
naționale constă în dezvoltarea durabilă a sistemului naţional de 
prevenire şi combatere a TFU prin prisma paradigmei 4P, iar Planul de 
acțiuni conține acțiunile care vor fi realizate de către autoritățile publice 
în colaborare cu partenerii de dezvoltare în următorii 3 ani și reflectă 
angajamentul Guvernului Republicii Moldova față de tratatele 
internaționale ratificate din domeniu. 

Totodată, autoritățile publice realizează activitățile sale de bază 
și activități suplimentare Planului de acțiuni, după cum sunt expuse în 
continuare. 

 Unul din obiectivele importante ale Agenției Servicii Publice 
(ASP) îl constituie prestarea și modernizarea serviciilor publice în 
domeniile de competență, care include în sine atât acțiunile de 
implementare a mecanismului ghișeului unic prin crearea rețelei de 
centre multifuncționale, cât și optimizarea proceselor operaționale de 
prestare a serviciilor.  

Aceste procese implică acțiuni de revizuire a bazei normativ-
legale, precum și de dezvoltare a sistemelor și resurselor informaționale 
automatizate, etc., care contribuie și la prevenirea și combaterea TFU, 
prin facilitarea accesului la serviciile de documentare a cetățenilor, cum 
ar fi: 

 
• La inițiativa legislativă a unui grup de deputați, a fost elaborat 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative care prevede și amendarea Legii nr. 273-XIII din 9 
noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de 
pașapoarte. Amendamentele, vin să simplifice procesele operaționale 
de prestare a serviciilor publice în domeniul eliberării actelor de 
identitate şi evidenţei locuitorilor Republicii Moldova şi prevăd:  

- aplicarea în exclusivitate a semnăturii titularului a actului 
de identitate care a împlinit vârsta de 14 ani prevăzută pentru 
dobândirea capacităţii de exerciţiu limitată. Iar în cazul în care 
titularul nu poate aplica semnătura sa se aplice un simbol special în 
condiţiile stabilite de Guvern; 

- reglementarea modului de depunere a cererii pentru 
eliberarea actelor de identitate în funcție de categoria solicitanților, 
precum și de situațiile speciale în care se află aceștia (minorii, 
inclusiv acei asupra cărora este instituită tutela sau curatela, 
persoanele supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, 
copiii separați de părinți aflați în grija serviciilor sociale, 
persoanele imobilizate, grav bolnave, persoanele aflate la tratament 
prin constrângere, persoanele aflate în arest preventiv sau în 
detenție, etc.); 

- eliberarea obligatorie a buletinului de identitate de la 
vârsta de 16 ani, etc. 
 
• În vederea optimizării proceselor de prestare a serviciilor 

publice în materie de cetățenie, la data de 21 decembrie 2017 
au fost aprobate amendamentele la Legea cetăţeniei 
Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02 iunie 2000, în 
vigoare din 19 aprilie 2018, și anume: 
 - simplificarea procedurii de dobândire a cetăţeniei 

Republicii Moldova prin recunoaştere pentru persoanele 
născute pe teritoriul Republicii Moldova, cu vârsta peste 18 ani, 
care nu sunt luate în evidenţă de autoritatea competentă ca 
cetăţeni ai Republicii Moldova şi care nu deţin dovada 
cetăţeniei;   
- acordarea oportunităţii părinţilor, care nu sunt cetăţeni 
ai Republicii Moldova şi măcar unul din ei deţine drept de 
şedere pe teritoriul Republicii Moldova, de a decide asupra 
apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova a copilului lor 
născut pe teritoriul Republicii Moldova, ţinând cont şi de 
interesele acestuia.  

- acordarea dreptului copilului de a dobândi cetăţenia 
Republicii Moldova în același temei în care cetăţenia Republicii 
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Moldova a fost dobândită de către părinte, dacă copilul nu a 
dobândit-o împreună cu acesta; 
- extinderea competenţei teritoriale prin acordarea oportunităţii 
de a depune cererea pentru dobândirea cetăţeniei Republicii 
Moldova prin recunoaştere la subdiviziunea teritorială a 
Agenţiei Servicii Publice sau la misiunea diplomatică sau la 
oficiul consular de la locul aflării solicitantului.  

 
În cadrul ASP a fost implementat proiectul ,,Sistemul de 

recunoaştere facială în Registrul de stat al populaţiei ,,BackOffice 
FRS” care se află în proces de dezvoltare. Acest instrument are o 
pondere semnificativă la identificarea persoanelor cu identităţi multiple, 
precum şi contracararea tentativelor furtului de identitate. 

Un eveniment important în perioada de raport constituie 
punerea în aplicare, începând cu data de 5 februarie 2018 a pașaportului 
cetăţeanului Republicii Moldova de model nou seria AB cu design și 
conținut modernizat (Ordinul ASP „Cu privire la implementarea 
pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, seria AB nr.42 din 
25.01.2018”). Documentul conţine elemente de securitate suplimentare 
avansate, care contribuie la contracararea tentativelor furtului de 
identitate, falsificării sau utilizării acestuia de o persoană străină - în 
caz de pierdere sau furt, precum și la prevenirea TFU, migraţiei ilegale. 

În conformitate cu prevederile punctului 8 din Statutul Agenţiei 
Servicii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 314 din 22 mai 
2017, pe parcursul semestrului I al anului 2018 au fost lansate centrele 
multifuncționale după cum urmează: Cahul, Comrat, Ocniţa, Sîngerei, 
Ceadîr-Lunga, Chişinău nr. 1, Cimişlia, Floreşti, Rezina, Şoldăneşti, 
Teleneşti, Ialoveni, Făleşti, Briceni, Anenii Noi. Centrele 
multifuncționale de prestare a serviciilor publice promovează un nou 
model progresiv de interacțiune cu cetățenii, asigurând beneficiarilor 
prestarea operativă și facilă a serviciilor publice solicitate într-un singur 
loc. Crearea noii structuri organizatorice a fost inspirată de mai multe 
oportunităţi. Printre acestea menţionăm simplificarea, pentru cetăţeni, a 
procedurii de obținere a serviciilor publice şi optimizarea prestării 
masive a unor servicii publice cu o conotație deosebită pentru societate. 
În definitiv, noua formă de organizare presupune blocarea efectivă a 

manifestărilor de corupție în procesul prestării serviciilor publice, fiind 
exclusă interacțiunea solicitanților cu funcționari din alte organe 
responsabile ale puterii. 
 Potrivit informaţiei din Registrul actelor permisive (licenţelor), 
au fost suspendate 8 licențe (temeiul juridic: art. 17 alin. (1), (2) şi (3) 
ale Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază 
de reglementare a activităţii de întreprinzător, art. art. 10 alin. (2) lit. a), 
alin. (3), 124 alin. (4) lit. a) şi 126 alin. (1) ale Legii nr.160 din 
22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 
întreprinzător)) și retrase - 11 licențe (temeiul juridic: art. art. 11 alin. 
(1) lit. a), 124 alin.(4) lit. a) şi 126 alin. (1) ale Legii nr. 160 din 
22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 
întreprinzător; art. art. 4 alin. (13), 11 alin. (1) lit .e) şi alin. (6), 124 alin. 
(4) lit. a) şi 126 alin. (1) ale Legii nr.160 din 22.07.2011 privind 
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător). în 
conformitate cu prevederile art. 121, alin. (2) al Legii nr. 160 din 
22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 
întreprinzător, se supune reglementării prin licenţiere, de către ASP: 
activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară 
şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în 
programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de 
angajare remunerată în câmpul muncii pe o perioadă determinată de 
timp, în perioada vacanţei de vară.  

În scopul realizării obiectivelor Planului de acțiuni 2018-2020, 
prin Ordinul Procurorului General nr. 26/15 din 28.06.2018 a fost 
aprobat „Planul operațional al Procuraturii în vederea executării 
Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea 
Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe 
umane pentru anii 2018-2023”. Conform Planului de acțiuni, în sarcina 
Procuraturii Generale, a procuraturilor teritoriale și celor specializate le 
revin 26 activități. Potrivit ordinului menționat, conducătorii 
subdiviziunilor Procuraturii Generale, procurorii-șefi ai procuraturilor 
specializate și teritoriale sunt responsabili să întreprindă măsuri în 
vederea executării corespunzătoare și în termenii stabiliți a acțiunilor 
planificate, fiind desemnați specialiști responsabili.  
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2. Pedepsire  
În I semestru al anului 2018 au fost înregistrate în total pe ţară - 

77 infracţiuni de trafic de ființe umane (art. 165 CP) și 19 infracțiuni de 
trafic de copii (art. 206 CP). Analizând dinamica activității de depistare 
a infracțiunilor ce se referă la fenomenul traficului de ființe umane în 
perioada I semestru curent se constată o creștere de e aproximativ 54% 
a numărului de cazuri de trafic de ființe umane (art.165 Cod penal) în 
raport cu perioada analogică a anului 2017. Totodată, se atestă o 
dinamică în creștere cu 5% a cazurilor de trafic de copii (art.206 Cod 
penal) identificate în perioada de raport față de perioada analogică a 
anului 2017. Procurorii au trimis în judecată pentru examinare în fond 
34 cauze penale ce se referă la infracțiunea de TFU (165 CP) și 11 
cauze penale pe trafic de copii (206 CP). În perioada de referinţă 
instanţele de judecată au pronunțat în total 33 de sentințe pe cazurile 
din categoria traficului de persoane, în privinţa a 46 inculpaţi1, dintre 
care:  

-  23 sentințe privind traficul de fiinţe umane în privinţa a 32 
inculpaţi; 

-   10 sentințe privind traficul de copii în privinţa 14 persoane2; 
Pedeapsa închisorii a fost aplicată faţă de 31 persoane. Dintre acestea, 
pentru comiterea traficului de fiinţe umane – 22 persoane,  traficului de 
copii – 9 persoane. Pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei a fost aplicată față de 1 persoană pentru comiterea 
traficului de copii.   

Analizând sentințe adoptate pe cauzele de trafic de ființe umane 
și trafic de copii se remarcă următoarele. 

După criteriul de gen, din cele 22 persoane condamnate pentru 
comiterea infracțiunii prevăzute de art. 165 Cod penal – 14 sunt bărbați, 
8 sunt femei, iar din cele 10 persoane condamnate pentru comiterea 
infracțiunii prevăzute de art.206 Cod penal - 4 bărbați și 6 femei. 

                                                           
1 Conform datelor colectate în temeiul Ordinului Procurorului General nr.44/15 din 
24.11.2016 
2 Prin aceiași sentință de condamnare a altor persoane pentru comiterea Traficului de 
copii (art. 206 Cod penal) , un inculpat  a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii 
Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane care este victimă a 
traficului de fiinţe umane (art. 1651 Cod penal). 

După scopul exploatării, în scop de exploatare sexuală au fost 
condamnate 10 persoane pentru comiterea infracțiunii prevăzute de 
art.165 Cod penal și 10 persoane pentru comiterea infracțiunii 
prevăzute de art.206 Cod penal. În scop de exploatare prin muncă au 
fost condamnate 7 persoane pe art.165 cod penal și nici o persoană  pe 
art.206 Cod penal. În scop de exploatare prin cerșit au fost condamnate 
5 persoane pe art.165 Cod penal. 

Cu referire la pedepsele aplicate pentru comiterea infracțiunilor 
prevăzute de art.165 Cod penal și 206 Cod penal, s-a constatat că 
tuturor inculpaților condamnați, cu excepția 1 persoane, le-a fost 
aplicată pedeapsa închisorii de la 4 ani și 4 luni până la 18 ani. Sentința 
în privința persoanei care pentru comiterea infracțiunii de trafic de copii 
a fost condamnată la o pedeapsă cu suspendarea condiționată a 
executării a fost contestată de procuror cu apel ca fiind ilegală. 

În perioada primelor 6 luni ale anului 2018, au fost constatate 
13 cazuri în care instanțele de judecată s-au expus prin sentință asupra 
acțiunii civile. Dintre acestea 2 acțiuni civile au fost respinse, 3 au fost 
admise în principiu, iar 8 acțiuni civile au fost admise cu expunerea 
asupra valorii acțiunii. Din ultima categorie instanțele de judecată au 
dispus încasarea în folosul părții vătămate a acțiunilor civile de la 9.000 
lei până la 95.000 lei, cu o valoare totală de 389.000 lei.  
 
3. Identificare  
În decursul primelor 6 luni ale anului 2018 au fost identificate3 165 
victime ale TFU - adulte (art.165 Cod penal), comparativ cu 147 
victime identificate în perioada analogică a anului 2017.  

Din numărul total al victimelor identificate la nivel național se 
atestă următoarea situație: 

 Conform criteriului gender: 
• 53 victime sunt femei (32%), comparativ cu 61 femei 

(49,6%) în anul precedent  
• 112 sunt bărbaţi (68%), comparativ cu 62 bărbați 

(50,4%) în anul 2017, predominând, astfel, tendința 

                                                           
3 Conform datelor furnizate de către Centrul pentru combaterea traficului de persoane. 
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continuă, de pondere dominantă a bărbaților la categoria 
victime. 

 Din numărul total de victime identificate, potrivit formei 
de exploatare se atestă următoarea clasificare: 

• 113 victime au fost exploatate în scop de muncă forțată; 
• 25 victime au fost exploatate sexual; 
•  6 victime în scop de cerșit; 
• față de 1 victimă nu s-a stabilit forma de exploatare. 
 Țări de destinație 

Pe teritoriul Republicii Moldova au fost exploatate în total 34 
victime adulte (11 femei și 23 bărbați) ceea ce constituie 20,6% din 
numărul total de victime identificate la nivel național dintre care:  

• 32 victime exploatate în scop de muncă (10 femei și 22 
bărbați), preponderent în agricultură;  

• 1 femeie exploatată în scop sexual;  
• 1 bărbat exploatat în scop de cerșit. 

 În perioada de raport fenomenul TFU a suferit unele modificări 
rezumate la apariţia unor destinaţii noi, precum Slovacia, Portugalia şi 
dispariţia altora. Astfel, nu se mai regăsesc aşa destinaţii ca Norvegia, 
Elveția, Spania, Marea Britanie. 
 

Diagrama nr. 1 Țările de destinație pentru victimele TFU 
adulte 

        
Principala ţară de destinaţie a traficului extern (din perspectiva 

numărului de victime) continuă să fie Federaţia Rusă, ca ţară de 

destinaţie cu 37 persoane traficate (59 victime (62,5%) în 2017), 
preponderent în scop de exploatare prin muncă (28 persoane - 6 femei 
și 22 bărbați), exploatare prin cerşit 5 femei și 4 victime femei 
exploatate în scop sexual.  

Zona Uniunii Europene se confirmă ca o destinaţie constantă în 
ascendență, fiind identificate 77 de victime, ce constituie 46% din 
numărul total de victime identificate în anul curent, preponderent 
exploatate în scop de muncă (92,1%). 

Cât privește victimele minore, în perioada de raport au fost 
identificate 37 victime ale traficului de copii (32 fete și 5 băieți). 
Reieșind din modul de exploatare a victimelor copii, identificate la 
nivel național se atestă următoarea situație: 

• în scop sexual: 26 victime (24 fete și 2 băieți) sau 70,3% 
din totalul victimelor minore;  

• în scop de muncă: 9 victime (7 fete și 2 băieți) sau 
24,3%, preponderent în agricultură; 

• în scop de cerșit: 1 băiat; 
• mixt (muncă/cerșit): 1 victimă de gen feminin.  

 
 
Diagrama nr. 2 Țările de destinație pentru victimele 

traficului de copii 

 
În cadrul urmării penale au fost evaluate necesitățile victimelor 

iar în funcție de aceasta, au fost referite către instituţiile Sistemului 
naţional de referire, beneficiind de asistenţă medicală, materială şi 
juridică.  

46% 

33,40% 

20,60% 
Zona UE

Federația Rusă 

Republica
Moldova

62% 

38,00% 
Trafic intern

Trafic extern 
(Ucraina, Belarus, 
România, alte țări) 
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În aceiași perioadă, în vederea protecției victimelor TFU, 
procurorii au înaintat 6 demersuri privind audierea acestora în condiții 
speciale. Din numărul demersurilor înaintate, 5 au fost formulate în 
condițiile art.109 alin. (3) din Codul de procedură penală (CPP), iar 1  
în condițiile art. 1101 din CPP. Dintre acestea 5  demersuri au fost 
admise, iar un demers privind audierea în condițiile art.109 alin.(3) din 
Codul de procedură penală a fost respins de către instanța de judecată. 

În 5 cauze penale, 6 victime au fost referite pentru acordarea 
asistenței juridice garantate de stat. 

 
4. Asistență și reabilitare 
Pe parcursul I semestru al anului 2018 în cadrul Centrului de 

asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale TFU 
(CAP) din mun. Chișinău și Centrului de asistență și protecție a 
victimelor TFU din or. Căușeni, au primit asistență 9 copii și 32 adulți – 
victime ale traficului de ființe umane4. 

Conform necesităților, victimele (adulte și minore) au beneficiat 
de următoarele tipuri de asistență: 

 juridică – 16 victime; 
 socială – 41 victime; 
 medicală – 15 victime; 
 profesionalizare – 1 victimă adultă; 
 psihologică – 8;  
 alta – 9 victime. 

 Pentru anul 2018 pentru întreținerea centrelor de asistență și 
protecție a victimelor TFU din raioanele Cahul și Căușeni și centrelor 
psihosociale  de reabilitare a victimelor violenței în familie din 
raioanele Căușeni Drochia, Hîncești și mun. Bălți au fost aprobate 
mijloace financiare în vol. de 5,2 mil. lei din care 1,2 mil. lei pentru 
întreținerea centrelor de asistență și protecție a victimelor TFU și 4,0 
mil. lei pentru întreținerea centrelor psihosociale de reabilitare a 
victimelor violenței în familie. Cheltuielile respective au fost efectuate 
prin transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele 
locale de nivelul al II-lea.  

                                                           
4 Conform datelor furnizate de MSMPS 

Concomitent, pentru finanțarea CAP mun. Chișinău, în bugetul 
MSMPS au fost aprobate alocații în volum de 3,5 mil. lei, iar pentru 
măsuri de protecție și asistență a victimelor TFU în bugetul MSMPS au 
fost aprobate mijloace financiare în sumă de 270,0 mii lei.  

 
 

 



 
 

Implementarea în I semestru, 2018 a Planului de acțiuni 
pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire şi combatere a traficului de ființe umane 

pentru anii 2018-2023, Hotărârea Guvernului nr. 461/2018, Anexă 2) 
 

Activităţi Structuri responsabile Parteneri 
Termene 

de 
realizare 

Rezultate  

Secțiunea 1 
MĂSURI GENERALE DE SUSŢINERE 

1.1.Coordonarea activităților de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 
Obiectiv general 1: 

Asigurarea implementării politicii naţionale în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane bazate pe o coordonare eficientă și o 
consolidare a cooperării cu partenerii de implementare 

Obiectiv specific 1.1: 
Dezvoltarea noilor mecanisme de cooperare între instituţiile de stat, nonstatale şi alţi actori 

1.1.1. Efectuarea studiului de 
fezabilitate cu scopul 
identificării oportunității 
instituirii Oficiului/unităţii 
raportorului național pentru 
evaluarea politicilor  naționale  

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul permanent al 
Comitetului național pentru 
combaterea traficului de ființe 
umane) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație; 
Misiunea 
Organizaţiei pentru 
Securitate şi 
Cooperare în 
Europa 

2020  

1.1.2. Încheierea 
memorandurilor între diferiți 
actori din domeniul antitrafic la 
nivel național  

Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Procuratura Generală 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane); 
parteneri 

2018-
2020 

În curs de realizare 
Încheierea unui Memorandum de colaborare în domeniul 
asistenței și protecției victimelor TFU, a fost inițiat de Centrul 
pentru combaterea traficului de persoane (CCTP) în a doua 
jumătate a anului 2017. În perioada de raportare, CCTP a 
organizat 3 ședințe (27.12.2017; 22.05.2018 și 31.05.2018) cu 
reprezentanții instituțiilor de profil și partenerii de dezvoltare: 
Procuratura Generală (PG), Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene (MAEIE),  Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale (MSMPS), CAP, Misiunea OIM în Moldova,  
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), CI ”La 
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Strada”, CNFACEM. Proiectul memorandumului a fost 
îmbunătățit conform propunerilor instituțiilor și se află la etapa 
finală de revizuire.   

Obiectiv specific 1.2: 
Consolidarea mecanismelor de coordonare între comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane 

1.1.3. Elaborarea Strategiei-
cadru de comunicare a 
comisiilor teritoriale pentru 
combaterea traficului de ființe 
umane cu specialiştii din 
unităţile administrativ-
teritoriale, inclusiv de nivelul 
întîi, şi organizații necomerciale 
locale 

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane); 
comisiile teritoriale pentru 
combaterea traficului de fiinţe 
umane   

Organizaţii 
necomerciale 

2019-
2020 

 

1.1.4. Dezvoltarea Strategiei de 
comunicare a  Secretariatului 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane  cu 
specialiștii din administrația 
publică centrală și locală 
(nivelul întîi și al doilea) și 
partenerii de dezvoltare   

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 
 

2019  

1.1.5. Ghidarea metodologică în 
elaborarea planurilor locale 
anuale de către comisiile 
teritoriale pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane   

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane); 
comisiile teritoriale pentru 
combaterea traficului de fiinţe 
umane   

Administrația 
publică locală; 
Misiunea 
Organizaţiei pentru 
Securitate şi 
Cooperare în 
Europa 
 

2018-
2020 

 

1.2. Cadrul legal și de reglementare 
Obiectiv general 2: 

Reglementarea relaţiilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane în conformitate cu principiile respectării drepturilor omului și a 
egalității de șanse între femei și bărbați 

Obiectiv specific 2.1: 
Îmbunătăţirea cadrului normativ în vederea acordării asistenţei şi protecţiei victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 



8 
 

1.2.1.  Modificarea şi 
completarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 234 din 
29 februarie 2008 „Privind 
aprobarea Regulamentului-cadru 
al comisiilor teritoriale pentru 
combaterea traficului de ființe 
umane” 

Ministerul Afacerilor Interne  
 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane) 

2018-
2019 

În curs de realizare 
Proiectul de modificare și completare a HG, a fost elaborat de 
Secretariatul permanent și consultat cu Comisiile teritoriale 
pentru combaterea TFU. Proiectul a fost expediat (demersul nr. 
24-04-6689 din 15 august 2018) către Ministerul Afacerilor 
Interne pentru aplicarea procedurii tehnico-legale și promovare 
în Guvern.  

1.2.2. Ajustarea Metodologiei de 
planificare şi monitorizare a 
politicii naționale antitrafic  în 
conformitate cu documentul de 
politici 

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane); 
Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație; 
Misiunea 
Organizaţiei pentru 
Securitate şi 
Cooperare în 
Europa  
 

2019-
2020 

 

1.2.3. Promovarea proiectului de 
modificare şi completare a Legii 
nr. 241-XVI din 20 octombrie 
2005  privind prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe 
umane  

Ministerul Justiției 
 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane); 
Ministerul 
Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

2018 Realizat 
La 16.03.18  a fost adoptată Legea nr. 32  pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative, publicată în   MO126-
132/20.04.18 art.249, prin care a fost modificată și completată 
Legea 241-XVI din 20 octombrie 2005. 

1.2.4.   Revizuirea cadrului 
normativ în scopul reglementării   
aspectelor referitoare la 
reprezentarea legală a 
drepturilor și intereselor 
copilului și instituirii institutului 
custodiei 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Organizații 
neguvernamentale 

2019-
2020 

 

1.2.5.  Modificarea şi 
completarea Hotărîrii 

Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 

2018 Realizat 
Hotărârea de Guvern a fost modificată și completată prin HG nr. 
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Guvernului nr. 472 din 
23 martie 2008  „Cu privire la 
aprobarea componenţei 
Comitetului naţional pentru 
combaterea traficului de fiinţe 
umane şi a Regulamentului 
Comitetului naţional” 

 permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane) 

164 din 23.02.2018, publicată la 28.02.2018 în MO nr. 67.  

1.2.6.  Ajustarea Ghidului 
privind identificarea victimelor 
traficului de ființe umane 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Centrul 
Internațional „La 
Strada” 

2019  

1.2.7.  Modificarea cadrului 
normativ (Hotărîrea Guvernului 
nr. 520 din 15 mai 2006 
„Privind aprobarea Normelor de 
cheltuieli în bani 
pentru  întreţinerea persoanelor 
cazate în instituţiile sociale”) 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație  
 

2019-
2020 

 

1.2.8.  Modificarea Legii nr.198 
din 26 iulie 2007 cu privire la 
asistența juridică garantată de 
stat  în vederea includerii 
victimelor traficului de ființe 
umane în categoria persoanelor 
care au dreptul la asistenţă     
juridică calificată, indiferent de 
nivelul veniturilor 

Ministerul Justiţiei  
 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2018-
2020 

 

Obiectiv specific 2.2: 
Îmbunătăţirea cadrului normativ în vederea criminalizării tuturor formelor de trafic al ființelor umane şi a stabilirii pedepselor corespunzătoare 

1.2.9.  Modificarea și 
completarea Codului penal al 
Republicii Moldova nr. 985-
XV din 18 aprilie 2002 pentru 
criminalizarea noilor forme de 
exploatare 

Ministerul Justiţiei; 
Ministerul Afacerilor Interne 
 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane); 
Curtea Supremă de 
Justiție; 

2018-
2020 

În curs de realizare 
La 20.06.2018 a fost aprobată  Hotărârea Guvernului nr. 564 
privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea  
și completarea Codului penal al Republicii Moldova  nr. 985-
XV din 18 aprilie 2002, publicată în MO Nr. 210-223 din 
22.06.2018. Proiectul urmează să fie examinat în Parlament.   
Proiectul conține modificări la art. 165 (Traficul de ființe 
umane) și la art. 206 (Traficul de copii). La art. 165 se propune 
criminalizarea următoarelor forme de exploatare: pentru 
cerşetorie, însuşirea ajutoarelor, îndemnizaţiilor sau prestaţiilor 
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parteneri sociale, folosirii ilegale în testări sau experimente medicale sau 
ştiinţifice și folosirea femeii în scop de reproducere. 
La art. 206 vor fi criminalizate formele de exploatare: însuşirea 
ajutoarelor, îndemnizaţiilor sau prestaţiilor sociale; folosirea 
ilegală în testări sau experimente medicale sau ştiinţifice;”; 
utilizarea în calitate de mamă-surogat ori în scop de reproducere;  
adopţia ilegală.”. 

1.3. Dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiștilor 
Obiectiv general 3: 

Dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiştilor în vederea promovării eficiente a politicii de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 
Obiectiv specific 3.3: 

Pregătirea specialiştilor instituţiilor organelor de drept în aplicarea legii şi investigarea cazurilor de trafic de ființe umane 
1.3.1. Instruirea polițiștilor de 
frontieră, a specialiștilor 
Biroului Migrație și Azil, a 
ofițerilor poliției comunitare și a 
inspectorilor muncii privind 
modul de reacționare eficientă la 
cazurile de trafic de ființe 
umane 

Ministerul Afacerilor Interne 
 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație; 
Centrul 
Internațional „La 
Strada” 

2018-
2020 

În curs de realizare 
La 18 aprilie 2018 Misiunea OIM în Moldova a susținut 
organizarea unei mase rotunde cu genericul  „Procedura de 
identificare și asigurare a protecției și asistenței victimelor 
traficului de ființe umane, copiilor neînsoțiți, persoanelor cu 
copii în situații de criză și apatrizilor”. Evenimentul a avut loc 
în orașul Odessa unde a participat delegația Republicii Moldova 
(MSMPS, MAEIE, IGPF, BMA, Agenția Servicii Publice, OIM, 
Centrul de Asistență și Protecție al victimelor și potențialelor 
victime ale TFU și ONG-ul ”Jenskie Initsiativi” din Tiraspol); 
reprezentanți ai mai multor structuri de stat din regiunea Odessa, 
precum și reprezentanți ai Ministerului Politicilor Sociale a 
Ucrainei. În total la eveniment au participat 45 de persoane. 

1.3.2. Dezvoltarea unui curs  
e-learning privind aspectele 
traficului de ființe umane pentru 
Centrul de Excelență în 
Securitatea Frontierei (conform 
competenței, modul pe profil)   

Ministerul Afacerilor Interne 
(Inspectoratul General al Poliției 
de Frontieră) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2019-
2020 

 

1.3.3. Organizarea instruirilor 
pentru angajații Poliției de 
Frontieră din punctele de trecere 
a frontierei de stat cu privire la 
identificarea victimelor  
traficului de ființe umane 

Ministerul Afacerilor Interne 
(Inspectoratul General al Poliției 
de Frontieră) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2018-
2019 

 

1.3.4.  Organizarea instruirilor Ministerul Afacerilor Interne Misiunea 2018 În curs de realizare 
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pentru ofițerii de investigație ai  
Inspectoratului General al 
Poliției de Frontieră cu privire la 
aspectele juridice și operaționale 
în combaterea traficului de ființe 
umane 

(Inspectoratul General al Poliției 
de Frontieră) 

Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

- În perioada 05-09.02.2018, Ambasada SUA a organizat 
instruirea angajaților din cadrul MAI, pe subiectul ce vizează 
prevenirea și combaterea TFU, dintre care 2 angajați din cadrul 
serviciului specializat IGPF, 
- În perioada 14-18.05.2018 un angajat al IGPF a participat în 
or. Tbilisi (Georgia) la un seminar ce a vizat subiectul prevenirii 
și combaterii TFU.  

1.3.5. Organizarea unui atelier 
de lucru cu privire la 
constituirea și funcționarea 
echipelor comune de investigații 
în aspecte ce țin de traficul de 
ființe umane 

Ministerul Afacerilor Interne Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2019  

1.3.6. Asigurarea  
Inspectoratului General al 
Poliției de Frontieră cu 
echipament pentru instruiri de  
înaltă calitate  

Ministerul Afacerilor Interne 
(Inspectoratul General al Poliției 
de Frontieră) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2019  

1.3.7. Realizarea atelierelor 
tematice regionale 
(internaționale) în domeniul 
prevenirii și combaterii 
traficului de ființe umane  

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
naţional pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane); 
Ministerul Afacerilor Interne 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2018- 
2020 

În curs de realizare 
- În perioada 05-07.06.2018 și-a desfășurat lucrările     Atelierul 
inter-regional ”Consolidarea capacităților pentru o cooperare 
eficientă transfrontalieră în domeniul justiției penale și a 
mecanismelor naționale de raportare, referire și coordonare în 
combaterea traficului de persoane”, implementat de UNODC în 
parteneriat cu Secretariatul permanent al CN CTFU și suportul 
financiar al Departamentului de Stat al SUA. Atelierul inter-
regional a reunit Statele UE, Europei de Est, Caucazului de Sud 
și Asiei Centrale, care sunt țări de origine, tranzit și destinație 
ale victimelor TFU, pentru a face un bilanț al provocărilor 
continue în domeniul combaterii TFU și pentru a face schimb de 
bune practici privind cooperarea transfrontalieră în domeniul 
justiției penale, mecanismele naționale de raportare, referire și 
coordonare, cu scopul expres de a consolida cooperarea de-a 
lungul rutelor TFU inter-regionale. Din partea Republicii 
Moldova au participat reprezentanții Secretariatul permanent al 
CN CTFU, CCTP, PG, BMA, MSMPS, CAP, Misiunii OIM în 
Moldova, etc.     
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- La 27 iunie 2018 a avut loc atelierul de lucru regional 
”Provocări în investigarea traficului de ființe umane în Europa 
de est (Moldova, Ucraina, Belarus și Georgia): Noi forme de 
exploatare”, organizat de Misiunea OIM în Moldova.  La 
eveniment au fost prezenți reprezentanți ai structurilor 
polițienești specializate și ai procuraturilor din țările menționate 
mai sus, pentru a prezenta și discuta/dezbate experiențele și 
provocările acestora în investigarea cazurilor de TFU și conexe 
cu implicarea mijloacelor  IT la etapa recrutării victimelor TFU, 
investigării cauzelor penale sau în cadrul procesului de 
reabilitare a victimelor TFU, în măsura în care prezintă interes 
pentru organele de drept. Atelierul de lucru a fost moderat de 
către un reprezentat SELEC. 

1.3.8. Organizarea unei mese 
rotunde cu privire la 
identificarea victimelor 
traficului de ființe umane  cu 
cetățenia Republicii Moldova 
care au fost identificate cu acte 
de identitate ale României  

Ministerul Afacerilor Interne 
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2019  

Obiectiv specific 3.4: 
Consolidarea capacităților unităţii specializate a Procuraturii Generale 

1.3.9.  Instruirea procurorilor 
din cadrul secției specializate a 
Procuraturii Generale și a 
specialiștilor din cadrul 
Centrului pentru combaterea 
traficului de persoane în 
domeniul întocmirii 
documentelor de politici și al 
abordării analitice a 
fenomenelor de trafic de ființe 
umane,  inclusiv a altor 
fenomene infracționale 

Institutul Național al Justiției; 
Procuratura Generală; 
Ministerul Afacerilor Interne 
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane)  
 
 

Consiliul Superior 
al Procurorilor; 
organizații 
internaționale; 
parteneri de 
dezvoltare 

2018-
2020 

 

Obiectiv specific 3.5: 
Dezvoltarea unui mecanism de instruire continuă a personalului autorităţilor competente abilitate prin lege cu investigarea, urmărirea penală și judecarea 

cauzelor de trafic de ființe umane 
1.3.10. Formarea abilităților Institutul Național al Justiției; Consiliul Superior 2018- În curs de realizare 
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profesionale necesare 
specialiştilor organelor de drept 
în realizarea activităților de 
investigare, urmărire penală şi 
judecare a cauzelor de trafic de 
ființe umane  

Procuratura Generală; 
Ministerul Afacerilor Interne  

al Magistraturii; 
Consiliul Superior 
al Procurorilor; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2020 Conferințe/instruiri/ateliere de lucru  
- Institutul Național al Justiției în parteneriat cu Misiunea OIM 
în Moldova a realizat 2 activități de instruire în domeniu pentru 
profesioniștii din sectorul justiției. Astfel, 32 de specialiști, 
dintre care 16 judecători și 16 procurori au fost instruiți în cadrul 
cursului cu genericul „Particularitățile investigării și judecării 
infracțiunilor legate de trafic de persoane, organe țesuturi și 
celule”, care s-a desfășurat în perioada 19-20 februarie curent. 
Un alt curs cu același generic a fost organizat la 19-20 martie 
curent pentru un număr de 19 persoane, dintre care 6 asistenți 
judiciari, 11 grefieri și 2 judecători. 
 
- în perioada 16-18.01.2018, un angajat al CCTP a participat la 
Atelier de instruire cu genericul ”Combaterea crimelor 
cibernetice”, eveniment organizat în cadrul Programului de 
cooperare polițienească al parteneriatului Estic, cu suportul 
experților polonezi, în or. Chișinău. 
 
- 01-02.02.2018, trei angajați ai CCTP au participat la 
Conferința regională cu tematica ”Leadership executiv în 
combaterea TFU în România și Moldova”, în România. 
 
- 05-09.02.2018, 16 angajați din cadrul CCTP, procurori, 
judecători, reprezentanții Secretariatului permanent al CN 
CTFU, Centrului pentru asistența și protecția victimelor și 
potențialelor victime ale TFU, au participat la curs de instruire 
cu tematica ”Traficul de ființe umane”, eveniment organizat cu 
susținerea Ambasadei SUA la Chișinău 
 
- 26-28.02.2018, 4 angajați ai CCTP au participat la cursurile de 
perfecţionare/specializare cu tematica ,,Activitatea de prevenire 
și combatere a traficului de ființe umane”, organizate de 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, or. Chișinău. 
 
- 12-16.02.2018, doi angajați ai CCTP au participat la cursul de 
perfecționare/specializare cu tematica ”Tehnologii 
informaționale”, desfășurat în cadrul Academiei ”Ștefan cel 
Mare” a MAI, mun. Chișinău. 
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- 12-14.03.2018, 3 angajați ai CCTP au participat la cursul de 
instruire cu tematica ”Investigarea infracțiunilor de spălare a 
banilor”, eveniment organizat în cadrul proiectului comun al 
Uniunii europene și al Consiliului Europei ”Combaterea 
corupției prin aplicarea legii și prevenirii”, în parteneriat cu 
Serviciul pentru Combaterea Spălării banilor. 
 
- 14-15.03.2018, cinci angajați ai CCTP au participat la 
Conferința de diseminare cu tematica ”Combaterea traficului de 
ființe umane”, organizată în cadrul componentei multilaterale a 
Programului de cooperarea polițienească a Parteneriatului Estic, 
în or. Stockholm, Suedia. 
 
- 04-05.05.2018, 2  angajați ai CCTP au participat la Atelierul de 
lucru în cadrul proiectului Lituanian. 
 
- în perioada 28-29.05.2018 a avut loc atelierul de lucru destinat 
procurorilor din procuraturile teritoriale responsabili de 
prevenirea și combaterea TFU, cu genericul „Consolidarea 
capacităților procurorilor din procuraturile teritoriale la 
aplicarea legislației de combatere a TFU și TC”, susținut de 
Misiunea OIM în Moldova. În cadrul atelierului participanții au 
fost familiarizați cu mecanismele de evaluare a fenomenului 
TFU și politicile naționale și internaționale în domeniu, 
aspectele ce țin de calificarea și diferențierea traficului de alte 
fapte conexe, standardele procedurale privind efectuarea 
urmăririi penale și judecare TFU, interacțiunea procurorului cu 
organele de stat și organizații neguvernamentale, elemente ce țin 
de asistența juridică internațională în materie penală, precum și 
practica CEDO în domeniul confiscării bunurilor terților. În total 
au fost instruiți 35 de procurori. 
 
- în perioada 29 - 30.05.2018, 3 angajați ai CCTP au participat la 
Atelierul de lucru în cadrul Centrului Criminalistic pe proiectul 
Lituanian ”Consolidarea capacităților RM în domeniul 
combaterii TFU”, pe dimensiunea ”Cooperarea instituțiilor de 
stat cu organizațiile nonguvernamentale în procesul de asistență 
a victimelor TFU”. 
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- La 27.06.2018, 4 angajați ai CCTP, dar și procurori, specialiști 
din cadrul Centrului pentru combaterea crimelor informatice, 
Secretariatului permanent al CN CTFU,  au participat la 
Atelierul de lucru cu genericul ”Provocări în investigarea 
traficului de ființe umane în Europa de Est. Noi forme de 
exploatare. Provocările investigării cazurilor de TFU comise în 
mediul online”, atelier organizat de OIM, la care au participat 
reprezentanții organelor de drept în combaterea TFU din 
Moldova, Ucraina, Belarus și Georgia. 

1.3.11. Instruirea personalului 
poliţiei referitor la desfăşurarea 
procedurii de urmărire penală 
privind spălarea banilor şi 
utilizarea unor tehnici de 
investigaţii financiare în 
dosarele de trafic de fiinţe 
umane și elaborarea Ghidului cu 
privire la investigațiile 
financiare în cadrul traficului de 
ființe umane 

Ministerul Afacerilor Interne  
 

Centrul Național 
Anticorupție; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2018-
2020 

În curs de realizare 
În perioada 12-14.03.2018, 3 angajați ai CCTP au participat la 
cursul de instruire cu tematica ”Investigarea infracțiunilor de 
spălare a banilor”, eveniment organizat în cadrul proiectului 
comun al Uniunii europene și al Consiliului Europei 
”Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenirii”, în 
parteneriat cu Serviciul pentru Combaterea Spălării banilor. 
 

Obiectiv specific 3.6: 
Desfășurarea instruirilor specializate  (de prevenire a traficului de ființe umane) pentru personalul din domeniul transporturilor (aerian, rutier, feroviar și 

naval) 
1.3.12. Instruirea personalului 
specializat din domeniul 
transportului aerian, rutier, 
feroviar și naval în vederea 
prevenirii traficului de ființe 
umane 

Î.S „Compania aeriană „AIR 
Moldova”; 
Î.S „Calea Ferată din Moldova”; 
Agenția Națională Transport 
Auto; 
Căpitănia Portului 
Giurgiulești;Cancelaria de Stat 
(Secretariatul permanent al 
Comitetului național pentru 
combaterea traficului de ființe 
umane) 

Ministerul 
Economiei și 
Infrastructurii; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație  
 

2019-
2020 

 

Obiectiv specific 3.7: 
Sporirea nivelului de cunoaştere a domeniului de către specialiștii antitrafic din instituțiile autorităților de la nivelul autorităţilor administrativ-teritoriale 

1.3.13. Consolidarea 
capacităților profesionale ale 

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 

Autoritățile publice 
locale; 

2018-
2020 

În curs de realizare 
Secretariatul permanent al CN CTFU în parteneriat cu Misiunea 

http://www.mtid.gov.md/ro
http://www.mtid.gov.md/ro
http://www.mtid.gov.md/ro
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membrilor comisiilor teritoriale 
pentru combaterea traficului de 
ființe umane 

național pentru combaterea 
traficului de ființe umane) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație  

OIM în Moldova și cu Comisiile teritoriale pentru combaterea 
TFU, a continuat (după lansare în 2017) desfășurarea Campaniei 
de informare „Invizibili printre noi”. După fiecare eveniment de 
lansare în orașele Dubăsari (25.04.2018), Strășeni (10.05.2018), 
Ialoveni (04.06.2018), și Călărași (18.06.2018) a avut loc câte 
un atelier de lucru cu specialiștii Comisiilor teritoriale pentru 
prevenirea și combaterea TFU. În cadrul evenimentelor de 
instruire, participanții au abordat următoarele aspecte: rolurile 
polițiștilor de sector și ale inspectorilor de muncă în identificarea 
victimelor și prezumatelor victime ale TFU, datele statistice 
înregistrate, modificările operate în cadrul normativ de 
reglementare a domeniului, ultimele tendințe ale fenomenului, 
etc. În total au participat: Dubăsari - 36 persoane; Strășeni - 46 
persoane; Ialoveni - 57 persoane; Călărași - 27 persoane.  

1.3.14. Asigurarea   instruirii 
specialiștilor cu competențe în 
domeniu din cadrul 
mecanismelor instituționale de 
coordonare și monitorizare a 
politicilor antitrafic 

Cancelaria de Stat  
(Secretariatul permanent al 
Comitetului național pentru 
combaterea traficului de ființe 
umane); 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale (Agenția 
Națională Asistență Socială) 

Autoritățile publice 
locale; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație  

2018-
2020 

 

1.3.15. Asigurarea realizării 
instruirilor mixte, inclusiv 
bazate pe dimensiunea de gen,  
ale specialiștilor din cadrul 
sistemului de protecție socială și 
organelor de drept  

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane);  
Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale (Agenția 
Națională Asistență Socială) 

Procuratura 
Generală; 
autoritățile publice 
locale; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație; 
Misiunea 
Organizaţiei pentru 
Securitate şi 
Cooperare în 
Europa 

2018-
2020 

În curs de realizare 
- Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale (MSMPS) în 
parteneriat cu HelpAge / Gender-Centru a organizat desfășurarea 
instruirilor pentru membrii echipelor multidisciplinare dedicate 
tematicii prevenirii și combaterii violenței în familie față de 
persoanele în etate. Activitățile de instruire au avut loc în 
perioada 07-20.06.2018, în cadrul proiectului “Realizarea 
drepturilor fundamentale ale femeilor în vârstă din Moldova”, 
implementat cu suportul UN Trust Fund. 
 
- La 18 aprilie 2018 Misiunea OIM în Moldova a susținut 
organizarea unei mase rotunde cu genericul  „Procedura de 
identificare și asigurare a protecției și asistenței victimelor 
traficului de ființe umane, copiilor neînsoțiți, persoanelor cu 
copii în situații de criză și apatrizilor”. Evenimentul a avut loc 
în orașul Odessa unde a participat delegația Republicii Moldova 
(MSMPS, MAEIE, IGPF, BMA, Agenția Servicii Publice, OIM, 
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Centrul de Asistență și Protecție al victimelor și potențialelor 
victime ale TFU și ONG-ul ”Jenskie Initsiativi” din Tiraspol); 
reprezentanți ai mai multor structuri de stat din regiunea Odessa, 
precum și reprezentanți ai Ministerului Politicilor Sociale a 
Ucrainei. În total la eveniment au participat 45 de persoane. 

1.3.16. Elaborarea și 
actualizarea modulelor de 
formare inițială și continuă a 
specialiștilor din cadrul 
autorităţilor de stat: poliţişti, 
asistenţi sociali, lucrători 
medicali, avocaţi, parajurişti 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Afacerilor Interne; 
Institutul Național al Justiției 

Autoritățile publice 
locale; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 
 

2018-
2020 

 

1.3.17. Desfășurarea instruirilor 
pentru mediatorii comunitari 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Biroul Relaţii Interetnice 
 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane); 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație; 
autoritățile publice 
locale; 
Coaliția „Vocea 
Romilor” 

2018 În curs de realizare 
În perioada 19-20.07. 2018, MSMPS a organizat 
seminarul ”Rolul mediatorilor comunitari în soluționarea 
cazurilor de trafic de ființe umane și violență în familie, în 
localitățile compact sau mixt populate de romi”. Scopul acestui 
seminar rezidă în informarea și familiarizarea mediatorilor 
comunitari și a coordonatorilor echipelor multidisciplinare de la 
nivel comunitar din aceleași localități cu noile modificări 
legislative, metodologia de identificare și asistare a cazurilor, 
procesul de monitorizare al beneficiarilor și crearea platformei 
de comunicare și coordonare în asistența oferită dintre 
specialiștii în aspect multidimensional: nivel central, local și 
inter-regional.   
 

1.3.18. Dezvoltarea şi pilotarea 
unui program de instruire a 
avocaţilor care prestează servicii 
de asistenţă juridică garantată de 
stat în domeniul asistenţei 
victimelor şi prezumatelor 
victime ale traficului de ființe 
umane  

Consiliul Național pentru 
Asistența Juridică Garantată de 
Stat; 
Ministerul Justiţiei 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 
 

2018-
2019 

 

1.4. Colectarea și analiza datelor statistice, cercetări 
Obiectiv general 4: 
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Garantarea disponibilităţii și accesibilității la informaţiile şi datele statistice veridice și relevante fenomenului traficului de ființe umane 
Obiectiv specific 4.1: 

Asigurarea ajustării sistemului de date şi informaţii, analize şi rapoarte despre situaţia din domeniu şi tendinţele fenomenului traficului de ființe umane 
1.4.1. Ajustarea și actualizarea 
Sistemului informațional de 
gestiune a formularelor statistice 
referitor la aspectele privind 
situația victimelor infracțiunilor 
traficului de ființe umane 

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație  
 

2018-
2020 

 

1.4.2. Consolidarea capacităților 
profesionale ale specialiştilor cu 
competențe în gestionarea  
Sistemului informațional de 
gestiune a formularelor statistice 
referitor la aspectele privind 
situația victimelor infracțiunilor 
traficului de ființe umane  

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație  

2019-
2020 

 

 

1.4.3. Asigurarea realizării 
sondajului privind gradul de 
informare a populației despre 
fenomenul traficului de ființe 
umane 
 

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane) 

Centrul 
Internațional pentru 
Dezvoltarea 
Politicii 
Migraționale 
 

2020 
 

 

Obiectiv specific 4.2: 
Asigurarea colectării sistematice a datelor, analizei şi raportării la cerinţele domeniului antitrafic 

1.4.4. Elaborarea instrucțiunilor 
specifice cu privire la procedura 
de analiză/monitorizare a 
situației traficului de ființe 
umane 

Ministerul Afacerilor Interne  
 (Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

Parteneri 2018-
2020 

 

1.4.5. Implementarea de către 
organele teritoriale de asistență 
socială a modulului „Servicii 
sociale” din cadrul  Sistemului 
informațional automatizat 
„Asistența Socială” 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 
(Agenția Națională Asistență 
Socială) 

Parteneri 2018-
2020 

 

Obiectiv specific 4.3: 
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Consolidarea mecanismului de gestionare a informaţiilor în domeniul traficului de persoane 
1.4.6. Ajustarea bazei centrale 
de date privind evidența 
cauzelor penale pornite pe 
infracțiunea de trafic de ființe 
umane 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

 2018-
2019 

 

1.4.7. Instruirea specialiştilor în 
utilizarea Băncii centrale de date 

Ministerul Afacerilor Interne  
 (Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

 2018-
2019 

În curs de realizare 
3 angajați ai Dispeceratului CCTP au fost instruiți în vederea 
introducerii cauzelor și proceselor penale inițiate de CCTP în 
Registrul 1 (Registrul de evidenţă a sesizărilor cu privire la 
infracţiuni) 

Obiectiv specific 4.4: 
Realizarea cercetărilor cu scop de reflectare a tendințelor traficului de ființe umane 

1.4.8. Abordarea de către 
masteranzii instituțiilor de 
învățămînt în elaborarea tezelor 
a subiectelor ce țin de traficul de 
ființe umane,  prevenirea și 
combaterea acestuia 

Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării   

Instituțiile de 
învățămînt superior 

2018-
2020 

În curs de realizare 
Tematica anti-trafic este prevăzută în planurile de activitate ale 
grupelor academice din  universități. Tematica lucrărilor de 
licență și de master, ca și a tezelor de an, include acest subiect, 
formulat și elaborat din diverse  perspective: sociologică, 
psihologică, juridică, criminologică, criminalistică, asistenței 
sociale și chiar economică. 
În semestrul I, 2018, de către masteranzii instituțiilor de 
învățământ superior  au fost abordate subiecte ce țin de TFU,  
prevenirea și combaterea acestuia  în  următoarele teme ale 
tezelor de master:  
I. Universitatea de Stat a Moldovei (USM)  
1. Aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de trafic de ființe 
umane 
2. Răspunderea penală pentru infracțiunea de trafic de copii 
3. Tipologia victimei traficului de femei 
4. Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane 
5. Aspecte victimologice ale traficului de femei și copii 
6. Răspunderea  pentru traficul de ființe umane  în teoria și 
practica dreptului penal 
7. Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane 
care este victimă a traficului de ființe umane: controverse, 
soluții, perspective 
8. Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane 
9. Analiza aspectelor criminologice ale traficului de femei 
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10. Analiza aspectelor criminologice ale traficului de copii 
11. Forme de manifestare a crimei organizate în zonele 
transfrontaliere ale Republicii Moldova  
12. Crima organizată – amenințare la adresa securității în spațiul 
est – european 
 
II. Academia de Studii Economice 
1. Cercetările biomedicale și experimentele pe subiecții umani: 
aspecte legale și etice 
2. Cooperarea internațională în combaterea și prevenirea 
criminalității transfrontaliere la etapa contemporană 
Suplimentar, prezentăm și lista  temelor tezelor de licență, 
susținute în sesiunea de finalizare a studiilor 2017-2018 la 
tematica solicitată: 
1. Combaterea discriminării în jurisprudența CEDO 
2. Elementele definitorii privind politica UE în domeniul 
prevenirii și combaterii criminalității organizate 
3. Protecția specială a copiilor în dreptul internațional umanitar 
4. Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 
răpirii și a oricărei forme de traficare și violență. Aspect 
comparativ 
5. Tortura, tratamentele inumane sau degradante. Aspecte 
teoretico-practice 
6. Combaterea torturii, tratamente inumane și degradante 
7. Norme și politici internaționale privind traficul de persoane 
 
III. Universitatea Liberă Internațională din Moldova 
1. Caracteristicile traficului de ființe umane și diferențierea lui 
față de alte infracțiuni. 
2. Combaterea traficului de persoane pentru exploatarea prin 
muncă, îmbunătățirea prevenirii și componentei organizaționale. 
3. Emigranții de muncă (cetățeni ai Republicii Moldova) ca 
victime ale traficului de persoane în scopul exploatării prin 
muncă în afara țării. 
4. Imigranții de muncă (cetățenii străini) ca victime ale traficului 
de ființe umane pentru exploatarea muncii în Republica 
Moldova, 
5. Migrația ilegală ca formă de trafic de persoane în Republica 
Moldova: concepte de bază și sociale. 



21 
 

6. Prevederile penale de prevenire a traficului de ființe umane. 
7. Probleme juridice penale și sociale ale traficului de ființe 
umane ca încălcare ale libertății umane. 
8. Reglementarea juridică a traficului de ființe umane și 
tendințele actuale. 
9. Traficul de ființe umane în scopul exploatării și migrației 
forței de muncă ilegale în Republica Moldova: forme, tendințe, 
contracarare. 
10. Violența și amenințarea cu violența ca circumstanță 
agravantă în traficului de ființe umane. 
 
IV.   Universitatea de Stat din Tiraspol 
1. Traficul de copii 
2. Familia - factorii de risc în traficarea copiilor 
3. Tehnici de consiliere a copiilor – victime ale traficului de 
persoane 
4. Factorii psihosociali favorizanți în traficarea copiilor. 
5. Preocupări actuale ale abordării fenomenului de trafic de 
ființe umane 
6. Programe de inoculare în prevenirea traficului de copii 
7. Servicii de asistență psihologică victimelor traficului de 
persoane 
8. Grupul de convârstnici – grup de risc  în traficarea 
adolescenților 
 
V. Universitatea de Stat de Educație Fizica si Sport 
1. Aspecte de prevenire a traficului de ființe umane 
2. Prevenirea si descoperirea traficului de ființe umane 
3. Cercetarea infracțiunilor de trafic de ființe umane 
4.  Tehnici de prevenire si combatere a traficului de ființe umane 
5.  Analiza juridico - penală a traficului de ființe umane 
 
VI. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo,,  din  Bălți 
1. Rolul parteneriatelor în prevenirea efectelor negative ale 
migrației părinților asupra copiilor de vârstă preșcolară 
2. Protecția socială a copiilor rămași fără îngrijire părintească 
3. Dezvoltarea serviciilor de suport în vederea reintegrării 
sociale a victimelor și a potențialelor victime a traficului de 
ființe umane. 
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1.4.9.  Realizarea cercetărilor în 
scop de reflectare  a 
fenomenului şi tendinţelor 
traficului de ființe umane   

Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Afacerilor Interne 

Instituțiile de 
învățămînt superior 
 

2018-
2020 

În curs de realizare 
În instituțiile de învățământ superior din republică, realizarea 
cercetărilor, inclusiv și în scop de reflectare  a fenomenului și 
tendințelor  TFU, s-a efectuat în conformitate cu planurile de 
studii a instituțiilor. În semestrul I, 2018 au fost elaborate 
cercetări/lucrări/articole  științifice care au fost publicate în 
reviste științifice sau prezentate la manifestări științifice 
naționale și internaționale:  
1) Universitatea Pedagogică de Stat I. ,,Creangă” din Chișinău 
I.  Manifestări științifice naționale: 
- Seminar științific ,, Necesitatea programului corecțional în 
resocializarea minorului din grupul de risc” (26 participanți) 
- Masă rotundă ,,Necesitatea programului corecțional în 
resocializarea minorului condamnat la măsuri educative de 
pedeapsă,, (24 participanți) 
- Conferință națională ,,Educația pentru Drepturile 
omului/drepturile copilului. Obiective, realități și finalități”. 
- Articol științific, autor  Olărescu V. Unele aspecte psihologice 
ale traficului de ființe umane, prezentat la Simpozion 
internațional, Bacău, România. 
2) Universitatea  de Stat din Comrat  
I. Seminare cu aspect de cercetare/informare cu genericul 
,,Traficul de femei” ; ,, Nu te lăsa păcălit” (30 pers.);  
II. O conferință științifică studențească,, Problemele traficului de 
ființe umane în RM și în regiune”. 
3) Academia Ștefan cel Mare 
I. A fost publicată lucrarea - Rolul statului în protecția copiilor 
aflați în dificultate –autor: V. Ionașcu. 
II. A fost editat studiul monografic cu titlul ,,Aspecte procesual 
– penale și tactici criminalistice privind cercetarea traficului de 
copii”, autor D. Ostavciuc. 
4) Institutul de Relații Internaționale din Moldova 
A fost publicat un articol științific Aspecte ale cadrului legal și 
instituțional pentru combaterea TFU în RM  în revista ,,Relații 
Internaționale,,, Chișinău. Autori:  Oleinic L, - O Pasat.    
5) Academia de Studii Economice a Moldovei 
În aprilie a fost desfășurat un atelier de studiu cu tematica : Ce 
este traficul de ființe umane? De ce ar trebui să-ți pese?, cu 
participarea studenților și profesorilor (30 de persoane). 
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1.4.10. Elaborarea studiului 
asupra riscurilor  traficului de 
ființe umane  în contextul crizei 
migraționiste recente  

Ministerul Afacerilor Interne; 
Inspectoratul General al Poliției   
(Biroul Migrație și Azil, 
Inspectoratul General al  Poliţiei 
de Frontieră, 
Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

Centrul 
Internațional „La 
Strada” 

2018-
2019 

 

1.5. Gestionarea eficientă a resurselor financiare 
Obiectiv general 5: 

Consolidarea mecanismelor de planificare și gestionare a resurselor financiare din bugetul de stat pentru implementarea acțiunilor în domeniul vizat 
Obiectiv specific 5.1: 

Creşterea treptată a finanţării acțiunilor antitrafic din bugetul de stat şi local 
1.5.1.  Planificarea resurselor 
financiare în bugetul de stat şi în 
bugetele locale pentru realizarea 
acţiunilor de prevenire şi 
combatere a traficului de ființe 
umane   

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene; 
Ministerul Justiției; 
Ministerul Finanțelor; 
Procuratura Generală 

Autoritățile publice 
locale 
 

2018-
2020 

 

1.5.2. Îmbunătățirea 
procedurilor de repatriere prin 
modificarea și completarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 
7 august 2008 „Pentru aprobarea 
Regulamentului privind 
procedura de repatriere a 
copiilor şi adulţilor – victime ale 
traficului de fiinţe umane, a 
persoanelor aflate în situație de 
dificultate, precum şi a copiilor 
neînsoţiţi” 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 
 

2018-
2019 

În curs de realizare 
În semestrul I al anului 2018 a fost elaborat proiectul hotărârii de 
Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 948 din 7 august 2008. Proiectul urmează a fi definitivat 
conform avizelor obținute și remis ulterior Guvernului spre 
aprobare. 
 

Secțiunea a 2-a 
PREVENIREA TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE 

2.1. Informarea publicului larg 
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Obiectiv general 6: 
Creşterea gradului de informare a publicului larg despre fenomenul traficului de ființe umane 

Obiectiv specific 6.1: 
Informarea publicului larg despre tendinţele curente ale fenomenului traficului de ființe umane 

2.1.1. Coordonarea desfăşurării 
campaniei naţionale de 
informare şi sensibilizare  

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane) 

Autoritățile publice 
locale; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație; 
organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

  

2.1.2. Desfășurarea sesiunilor de 
instruire privind amenințările 
fenomenului  traficului de ființe 
umane și ale fenomenelor 
conexe  

Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene; 
Procuratura Generală 

Autoritățile publice 
locale; 
organizații 
necomerciale  și 
mass-media; 
Înaltul Comisariat 
pentru Refugiaţi al 
Naţiunilor Unite 

2018-
2020 

În curs de realizare 
- În perioada 19-22.06.2018, MAEIE cu suportul Misiunii OIM 
în Moldova și a altor parteneri de dezvoltare a organizat 
reuniunea consulară, care a convocat 35 de funcționari din 
cadrul MAEIE. Evenimentul a avut drept scop instruirea 
oficialilor cu privire la mai multe aspecte aferente activității 
acestora: fortificarea capacitaților de identificare si referire a 
victimelor TFU și a persoanelor aflate în dificultate; prevederile 
Strategiei naționale de prevenire și combatere a TFU pentru anii 
2018 – 2023, a planului de acțiuni de implementare a Strategiei 
pentru anii 2018-2020. La fel, participanții la seminar au avut 
posibilitatea să se familiarizeze cu Regulamentul privind 
procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale TFU, 
a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor 
neînsoţiţi amendat, precum și cu modificările planificate. Un 
accent deosebit a fost pus pe criteriile de determinare a statutului 
persoanei aflate în stare de dificultate. Adițional, oficialii au fost 
informați cu privire la modificările legislației despre 
recunoașterea si documentarea persoanelor aflate în stare de 
dificultate peste hotarele țării.  
În total au fost instruiți 35 de funcționari consulari. 

 
- Secretariatul permanent al CN CTFU, cu suportul Misiunii 
OIM în Moldova, începând cu luna aprilie curent, au inițiat 
organizarea lecțiilor publice cu genericul “Traficul de ființe 
umane. Riscuri și consecințe”, pentru elevii din școlile 
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profesionale din municipiul Chișinău. Evenimentele au avut loc 
în incinta a 5 școli profesionale din mun. Chișinău (nr.4 – 3 
aprilie, nr.5 – 5 mai, nr. 10 – 3 aprilie, nr. 11 – 10 mai, nr. 2 – 17 
mai). În calitate de formatori au participat reprezentanții 
Secretariatului permanent, Centrului pentru combaterea 
traficului de persoane, Centrului Național pentru Prevenirea 
Abuzului față de Copii. În total la evenimente au fost informați 
135 de elevi. 
Detalii despre evenimente pot fi accesate la următoarele link-uri: 
 
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1103&t=/
Presa/Stiri-si-Evenimente/Ora-tematica-de-dirigentie-cu-elevii-
colii-profesionale-nr-2-din-municipiul-Chiinau 
 
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1102&t=/
Presa/Stiri-si-Evenimente/Lectie-publica-cu-elevii-colii-
profesionale-nr-11-din-municipiul-Chiinau 
 
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1098&t=/
Presa/Stiri-si-Evenimente/Instruire-tematica-a-elevilor-colii-
profesionale-nr-5-din-municipiul-Chiinau  
 
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1077&t=/
Presa/Stiri-si-Evenimente/Lectie-publica-cu-elevii-colii-
profesionale-nr-10-din-municipiul-Chiinau 
 
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1076&t=/
Presa/Stiri-si-Evenimente/Lectie-publica-cu-elevii-colii-
profesionale-nr-4-din-municipiul-Chiinau 

2.1.3. Coordonarea organizării 
campaniilor de informare cu 
privire la fenomenul traficului 
de ființe umane şi crimele 
conexe  

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe 
umane);Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale; 
Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Afacerilor Externe și 

Autoritățile publice 
locale; 
organizații 
necomerciale și 
mass-media; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2018-
2020 

În curs de realizare 
-  Secretariatul permanent al CN CTFU în parteneriat cu 
Misiunea OIM în Moldova și cu Comisiile teritoriale pentru 
combaterea TFU, a continuat (după lansare în 2017) 
desfășurarea Campaniei de informare „Invizibili printre noi”, 
care a avut drept scop sensibilizarea populației locale cu privire 
la experiențele victimelor TFU, riscurile aferente acestuia, etc. 
Comunicatele de presă privind realizarea Campaniei pot fi 
accesate la link-ul:  
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=88&id=1142&t=/

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1103&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Ora-tematica-de-dirigentie-cu-elevii-colii-profesionale-nr-2-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1103&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Ora-tematica-de-dirigentie-cu-elevii-colii-profesionale-nr-2-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1103&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Ora-tematica-de-dirigentie-cu-elevii-colii-profesionale-nr-2-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1102&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lectie-publica-cu-elevii-colii-profesionale-nr-11-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1102&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lectie-publica-cu-elevii-colii-profesionale-nr-11-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1102&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lectie-publica-cu-elevii-colii-profesionale-nr-11-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1098&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Instruire-tematica-a-elevilor-colii-profesionale-nr-5-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1098&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Instruire-tematica-a-elevilor-colii-profesionale-nr-5-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1098&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Instruire-tematica-a-elevilor-colii-profesionale-nr-5-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1077&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lectie-publica-cu-elevii-colii-profesionale-nr-10-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1077&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lectie-publica-cu-elevii-colii-profesionale-nr-10-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1077&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lectie-publica-cu-elevii-colii-profesionale-nr-10-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1076&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lectie-publica-cu-elevii-colii-profesionale-nr-4-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1076&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lectie-publica-cu-elevii-colii-profesionale-nr-4-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1076&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lectie-publica-cu-elevii-colii-profesionale-nr-4-din-municipiul-Chiinau
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=88&id=1142&t=/Campanii-ANTITRAFIC/Campania-nationala-Invizibili-printre-noi
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Integrării Europene; 
Ministerul Justiției; 
Procuratura Generală 

Campanii-ANTITRAFIC/Campania-nationala-Invizibili-printre-
noi 
 
- La 10.06.2018  sub egida MAI, la inițiativa CCTP cu 
susținerea Ambasadei SUA, OIM, OSCE, CI ”La Strada” au 
organizat Maratonul 5 km ”Împreună spunem NU traficului de 
ființe umane”.  Detalii a se vedea la:    
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=1126&t=/
Presa/Presa-despre-traficul-de-fiinte-umane/Mai-uniti-pentru-o-
cauza-nobila  
 
- La 20.06.2018,  Biblioteca Națională a Republicii Moldova a 
realizat 2 publicații  pe blog (vizualizări pe 8 zile: 170), cu 
genericul: Promovarea experienței europene în domeniul 
combaterii TFU prin prezentarea e-publicațiilor pe blogul 
Centrului Pro-European de Servicii  și Comunicare 
(http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/): 
           - „Impactul practic al activității de monitorizare de către 
GRETA: 10 ani de implementare a Convenției CoE privind lupta 
împotriva traficului de ființe umane”, 7 p.            
 - „Raport privind măsurile întreprinse pentru a da curs 
Strategiei UE în vederea eradicării traficului de persoane și 
identificarea unor noi măsuri concrete: comunicare a Comisiei 
către Parlamentul european și Consiliu / Comisia Europeană, 
Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne,Bruxelles, 
4.12.2017, COM(2017) 728 final. - 10 p. 
            De asemenea, de la 25.06.2018 până la 11.07.2018, în 
cadrul  Bibliotecii Naționale a fost organizată expoziția de carte 
cu genericul „10 ani de implementare a Convenției Consiliului 
Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane”, unde 
au fost prezentate un șir de documente ale Consiliului Europei 
privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, informaţii 
privind funcţionarea mecanismului de monitorizare a Convenţiei 
– GRETA şi rapoartele acestuia, precum şi cele care vizează 
îndeplinirea prevederilor Convenţiei de către Republica 
Moldova,  publicaţii şi resurse web atât ale CoE, cât si cele ale 
UE - diverse ghiduri şi orientări privind cele mai bune practici 
de combatere a acestui flagel. 
 

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=88&id=1142&t=/Campanii-ANTITRAFIC/Campania-nationala-Invizibili-printre-noi
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=88&id=1142&t=/Campanii-ANTITRAFIC/Campania-nationala-Invizibili-printre-noi
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=1126&t=/Presa/Presa-despre-traficul-de-fiinte-umane/Mai-uniti-pentru-o-cauza-nobila
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=1126&t=/Presa/Presa-despre-traficul-de-fiinte-umane/Mai-uniti-pentru-o-cauza-nobila
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=37&id=1126&t=/Presa/Presa-despre-traficul-de-fiinte-umane/Mai-uniti-pentru-o-cauza-nobila


27 
 

   
            Totodată, în I semestru, 2018, secțiile cultură din raioane 
au  organizat un șir de activități: 
-  în r. Rezina, în incinta Palatului raional de cultură a fost 
organizată o masă rotundă cu angajații din domeniul culturii din 
raion, unde a fost abordată tematica „Traficul de ființe umane – 
sclavia zilelor noastre” (06.06.2018); 
- în r. Fălești, a fost organizată o Expoziție de publicații „Omul 
împotriva omului”, discuții cu copii și adolescenți în incinta 
Bibliotecii publice raionale „M. Eminescu” din or. Fălești,                  
cu 6 acțiuni realizate, 56 participanți; 
- în r. Călărași s-a desfășurat Campania de informare “Invizibil 
pentru toţi”. Informarea societăţii cu privire la riscurile şi 
consecinţele fenomenului TFU. Amplasarea publică a siluetelor 
umane cu inscripţionarea istoriilor reale ale victimelor TFU, cu  
participarea 256  persoane. 
 
- Centrul Național pentru Prevenirea Abuzului Față de Copii a 
continuat desfășurarea Campaniei „Adolescenţă în siguranţă” 
(mai 2017 – mai 2018), în cadrul căreia au fost oferite tinerilor, 
părinților și  specialiștilor instrumente menite să-i ajute să ia 
măsurile necesare pentru prevenirea abuzului şi exploatării 
sexuale asupra copiilor: 
• Site-ul 12 PLUS http://www.12plus.md/ - a fost menținută și 
promovată această platformă pentru adolescenți în care sunt 
abordate subiecte ce ţin de riscurile în adolescenţă, sexism, 
trafic, exploatare, sponsoring.  
• Cluburi pentru adolescenți, moderate de psihologi, cu scopul 
de a informa și dezvolta la adolescenți capacitatea de prevenire a 
abuzului și exploatării sexuale, traficului, sextingului, dar și de a 
pregăti tinerii să facă față riscurilor din perioada adolescenței. În 
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sem. I al anului 2018 au fost realizate 6 cluburi pentru circa 120 
adolescenți din mun. Chișinău, r. Strășeni și Leova. Cluburile au 
fost realizate în mare parte cu adolescenți care prezintă riscuri 
mai mari pentru trafic – elevi ai școlilor profesionale, beneficiari 
ai serviciilor sociale.  
• Programul educaţional 12 PLUS, adresat copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 12 şi 18 ani, cu scopul de a contribui la 
dezvoltarea rezilienţei acestora faţă de abuz/exploatare sexuală 
(adaptare a programului  „Don’t lose”, elaborat de organizația 
Empowering Children Foundation, Polonia; în Republica 
Moldova dreptul pentru adaptare și difuzare este deținut de 
CNPAC). În sem. I al anului 2018 specialiștii instruiți în anul 
2017 au realizat ateliere cu circa 350 adolescenți  
• Circa 9000 leaflete informative au fost repartizate 
adolescenților și părinților acestora din întreaga țară. 
      În perioada de raportare CNPAC a continuat să realizeze 
implementarea programelor de prevenire “În drum spre casă” 
(pentru copii) și ”Fără palme”. Specialiștii instruiți în 2017 
privind implementarea acestor programe din Hâncești, Strășeni, 
Criuleni, Chișinău, Bălți au realizat activități pentru circa 2900 
copii cu vârsta între 6-12 ani și pentru cel puțin 1800 părinți. 
Pentru a eficientiza aplicarea programelor de prevenire au fost 
organizate 9 ateliere de supervizare pentru 181 specialiști care 
au aplicat respectivele programe, în cadrul cărora s-au discutat 
reușitele, provocările în aplicarea programelor, dar și impactul 
acestora asupra copiilor și părinților. 
 
- CNPAC a editat și oferit lucrătorilor medicali infografice 
privind intervenția instituțiilor medicale în cazurile de violență, 
neglijare, exploatare și trafic al copilului și diagnosticul 
diferențial în cazurile suspecte de abuz asupra copiilor. 
Instrumentele au menirea să faciliteze intervenția specialiștilor 
din sectorul sănătate în aplicarea mecanismului intersectorial de 
cooperare.  
http://cnpac.org.md/rom/news/view/infografice-interventia-
institutiilor-medicale-in-cazurile-de-violenta-neglijare-e    
 
- În total, în sem. I al anului 2018 CNPAC a distribuit copiilor, 
părinților și profesioniștilor circa 17 000 publicații în domeniul 

http://cnpac.org.md/rom/news/view/infografice-interventia-institutiilor-medicale-in-cazurile-de-violenta-neglijare-e
http://cnpac.org.md/rom/news/view/infografice-interventia-institutiilor-medicale-in-cazurile-de-violenta-neglijare-e
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prevenirii violenței, neglijării, exploatării și traficului. 
2.1.4. Asigurarea solicitanților și 
agenților economici cu 
informații și consultații privind 
angajarea legală în țară și/sau 
peste hotare 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale (Agenția 
Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă); 
Agenția Servicii Publice 
(Departamentul înregistrare și 
licențiere a unităților de drept) 

Organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

În curs de realizare 
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) 
prin intermediul structurilor sale teritoriale oferă informații și 
consultații tuturor cetățenilor adresați în diferite forme: 
formulare on-line (în 6 luni 2018 - 97 formulare electronice), 
apeluri telefonice și prezența la sediu. Centrul de Apel pe Piața 
Muncii a recepționat în această perioadă peste 2 mii apeluri 
telefonice, din care peste 42% au reprezentat solicitările ce ține 
de informare privind angajarea legală peste hotare. 
ANOFM, în conformitate cu legislația în vigoare privind 
ocuparea forței de muncă și protecția sociala a persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă (nr.102/2003), privind migrația de 
muncă (nr.180/2008), prevederile Convenției OIM privind 
agențiile private de ocupare (nr.181) supraveghează, în limita 
atribuțiilor activitatea prestatorilor de servicii private de ocupare 
a forței de muncă licențiați pentru domeniul plasare în câmpul 
muncii în străinătate. 
În limita cadrului legal menționat, agențiile private de ocupare, 
deținători de licență pentru domeniul respectiv, au următoarele 
obligații: 
• înregistrarea contractelor individuale de muncă ale cetățenilor 
moldoveni care pleacă peste hotare, drept rezultat al activității de 
intermediere privind oferta de muncă de peste hotare; 
• prezintă trimestrial dări de seamă privind activitatea sa (3-
PCM), unde sunt reflectate date privind persoanele angajate 
peste hotare dezagregate pe vârstă, mediu, sex și țară, precum și 
alte date relevante activității. 
La fel, în procesul de obținere a licenței pentru activitatea de 
plasare în câmpul muncii în străinătate ANOFM: 
• oferă consultații agenților economici ce inițiază procesul de 
licențiere; 
• coordonează acordurile de colaborare cu intermediarii/ 
angajatorii străini și proiectele de contracte individuale de 
muncă. 
Astfel, în 6 luni curent, 31 agenții private au înregistrate la 
ANOFM 1583 contracte individuale de muncă ale cetăţenilor 
Republicii Moldova angajaţi la muncă în străinătate. 
Au fost coordonate 67 acorduri de colaborare și proiecte ale 
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contractelor individuale de muncă ale agenților economici ce 
inițiază procedura de obținere a licenței în domeniul plasării în 
câmpul muncii a cetățenilor Republicii Moldova în străinătate, 
din care 46 acorduri de colaborare si proiecte ale contractelor 
individuale de munca au fost coordonate pozitiv. 

Obiectiv specific 6.2: 
Informarea angajatorilor despre caracteristicile criminalităţii, cazurile reale ale traficului de ființe umane şi crimele conexe 

2.1.5. Asigurarea instruirii 
angajatorilor din sectorul privat 
cu privire la  infracțiunile ce țin 
de traficul de ființe umane 

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane); 
Ministerul Afacerilor Interne   

Procuratura 
Generală;organizați
i 
necomerciale;patro
nate;sindicate; 
Organizația 
Internațională 
pentru Migrație 

2019-
2020 

 

2.1.6. Informarea/instruirea 
angajatorilor din sectorul agricol 
despre procedura legală de 
angajare și evitarea situațiilor de 
exploatare prin muncă și 
prevenirea  traficului  de ființe 
umane   

Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și 
Mediului; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 
(Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă, 
Inspectoratul de Stat al Muncii) 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane); 
Centrul Naţional de 
Formare, Asistenţă, 
Consiliere şi 
Educaţie din 
Moldova 
„CNFACEM”;orga
nizații 
necomerciale; 
patronate; 
sindicate 

2019-
2020 

 

Obiectiv specific 6.3: 
Informarea reprezentanților mass-mediei privind reflectarea corectă a subiectelor cu referire la fenomenul traficului de ființe umane 

2.1.7. Asigurarea instruirii 
reprezentanților mass-mediei 
privind reflectarea subiectelor ce 

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 

Consiliul Național 
al Audiovizualului; 
Centrul 

2019-
2020 
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țin de prevenirea și combaterea 
traficului de ființe umane 

traficului de ființe umane); 
Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale  

Internațional pentru 
Dezvoltarea 
Politicii 
Migraționale 
 

Obiectiv specific 6.4: 
Informarea diasporei despre fenomenul traficului de ființe umane și consecințele acestuia 

2.1.8. Promovarea activităţilor 
de informare, educare, 
comunicare, în special pentru 
tineri, privind fenomenul 
traficului de ființe umane, 
riscurile și consecințele acestuia 

Cancelaria de Stat (Biroul 
Relaţii cu Diaspora); 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane); 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene 
 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane); 
Procuratura 
Generală;organizați
i necomerciale 

2018-
2020 

În curs de realizare  
CCTP a plasat pe pagina de Facebook 38 de informații atât  cu 
privire la cazurile de rezonanță descoperite de Centru, precum și 
acțiunile întreprinse în scop de informare a societății despre 
participarea angajaților  Centrului la diverse evenimente.  
Pe parcursul primului semestru al anului 2018, în vederea 
sensibilizării populației cu privire la fenomenul TFU, riscurile și 
evoluția acestuia, au fost mediatizate mai multe activități 
realizate de către echipa Centrului, printre care, participări la 
emisiuni și interviuri pentru posturile de televiziune naționale: 

1. La 30.01.2018, conducerea CCTP a oferit un interviu la 
tema ”Traficul de copii”, folosit în cadrul unui buletin de 
știri. 

2. La 15.03.2018 conducerea Centrului a participat la 
emisiunea ”Deni za dniom” de la postul de televiziune 
Publika TV, unde s-a discutat despre fenomenul cerșitului. 

3. La 05.06.2018 PTV, participarea conducerii CCTP în 
cadrul emisiunii ”Publika Report”. 

4. La 08.06.2018, participarea conducerii CCTP în cadrul 
emisiunii ”Tema zilei” la postul de televiziune Canal2.  

5. La 09.06.2018, participarea conducerii CCTP în cadrul 
Știrilor de la postul de televiziune Canal3.  

6. La 10.06.18,  participarea conducerii CCTP în direct la 
Publika TV din PMAN – startul Maratonului sub genericul 
”Împreună spunem NU traficului de ființe umane” – 
interviuri pentru Publika TV, Prime TV, TVR Moldova, 
Moldova1.  

7. La 10.06.2018, participarea conducerii CCTP în cadrul 
emisiunii ”Deni za dniom” la Publika TV.  

8. La 11.06.2018, participarea conducerii CCTP în cadrul 
emisiunii ”O nouă zi” -Canal2.  

9. La 12.06.2018, participarea conducerii CCTP la postul de 
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radio ”Vocea Basarabiei” pe marginea evenimentului din 
10.06.2018 privind Maratonul cu sloganul “Împreună 
spunem NU TFU ”. 

10.  La 12.06.2018, conducerea CCTP a oferit un interviu 
pentru Publika TV în contextul Zilei Internaționale 
împotriva copiilor exploatați prin muncă. 

 
Comunicate de presă:  
1. Deschiderea oficială a seminarului de instruire cu 

participarea ministrului Afacerilor Interne, Alexandru 
Jizdan, șefului IGP, Alexandru Pînzari și vice-ambasadorul 
SUA. 
 http://mai.gov.md/ro/content/42-de-specialisti-prevenirea-
si-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-din-tara-vor-fi 

2. Ședința cu partenerii de dezvoltare pe domeniul traficului de 
persoane, prezidată de șeful IGP, Alexandru Pînzari  
http://politia.md/ro/content/rolul-comunitatii-antitrafic-
prevenirea-traficului-de-fiinte-umane 

3. Reflectarea în presa TV, scrisă și on-line a perchezițiilor 
desfășurate de către ofițerii CCTP la școala profesională 
nr.2 din mun. Chișinău pe un caz de trafic de copii 
exploatați în scop de muncă:  
http://agora.md/stiri/42219/ultima-ora-perchizitii-la-scoala-
profesionala-nr-2--directoarea-este-banuita-de-trafic-de-
elevi; 
 http://bani.md/perchezitii-la-scoala-profesionala-nr-2-din-
chisinau-conducerea-suspectata-de-trafic-de-copii---
101270.htmlhttp://bani.md/perchezitii-la-scoala-
profesionala-nr-2-din-chisinau-conducerea-suspectata-de-
trafic-de-copii---101270.html;  
https://rtr.md/ro/stiri/societate/perchezitii-la-scoala-
profesionala-nr-2-din-capitala. 

4. Comunicat de presă cu genericul: Ofițerii de investigații au 
reținut două persoane specializate în proxenetism. 
http://politia.md/ro/content/ofiterii-de-investigatii-au-
retinut-doua-persoane-specializate-proxenetism-3 

5. Comunicat de presă cu genericul: Cooperare polițienească 
Italia - Republica Moldova. 
http://politia.md/ro/content/cooperare-politieneasca-italia-

http://mai.gov.md/ro/content/42-de-specialisti-prevenirea-si-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-din-tara-vor-fi
http://mai.gov.md/ro/content/42-de-specialisti-prevenirea-si-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-din-tara-vor-fi
http://politia.md/ro/content/rolul-comunitatii-antitrafic-prevenirea-traficului-de-fiinte-umane
http://politia.md/ro/content/rolul-comunitatii-antitrafic-prevenirea-traficului-de-fiinte-umane
http://agora.md/stiri/42219/ultima-ora-perchizitii-la-scoala-profesionala-nr-2--directoarea-este-banuita-de-trafic-de-elevi
http://agora.md/stiri/42219/ultima-ora-perchizitii-la-scoala-profesionala-nr-2--directoarea-este-banuita-de-trafic-de-elevi
http://agora.md/stiri/42219/ultima-ora-perchizitii-la-scoala-profesionala-nr-2--directoarea-este-banuita-de-trafic-de-elevi
http://bani.md/perchezitii-la-scoala-profesionala-nr-2-din-chisinau-conducerea-suspectata-de-trafic-de-copii---101270.htmlhttp:/bani.md/perchezitii-la-scoala-profesionala-nr-2-din-chisinau-conducerea-suspectata-de-trafic-de-copii---101270.html
http://bani.md/perchezitii-la-scoala-profesionala-nr-2-din-chisinau-conducerea-suspectata-de-trafic-de-copii---101270.htmlhttp:/bani.md/perchezitii-la-scoala-profesionala-nr-2-din-chisinau-conducerea-suspectata-de-trafic-de-copii---101270.html
http://bani.md/perchezitii-la-scoala-profesionala-nr-2-din-chisinau-conducerea-suspectata-de-trafic-de-copii---101270.htmlhttp:/bani.md/perchezitii-la-scoala-profesionala-nr-2-din-chisinau-conducerea-suspectata-de-trafic-de-copii---101270.html
http://bani.md/perchezitii-la-scoala-profesionala-nr-2-din-chisinau-conducerea-suspectata-de-trafic-de-copii---101270.htmlhttp:/bani.md/perchezitii-la-scoala-profesionala-nr-2-din-chisinau-conducerea-suspectata-de-trafic-de-copii---101270.html
http://bani.md/perchezitii-la-scoala-profesionala-nr-2-din-chisinau-conducerea-suspectata-de-trafic-de-copii---101270.htmlhttp:/bani.md/perchezitii-la-scoala-profesionala-nr-2-din-chisinau-conducerea-suspectata-de-trafic-de-copii---101270.html
https://rtr.md/ro/stiri/societate/perchezitii-la-scoala-profesionala-nr-2-din-capitala
https://rtr.md/ro/stiri/societate/perchezitii-la-scoala-profesionala-nr-2-din-capitala
http://politia.md/ro/content/ofiterii-de-investigatii-au-retinut-doua-persoane-specializate-proxenetism-3
http://politia.md/ro/content/ofiterii-de-investigatii-au-retinut-doua-persoane-specializate-proxenetism-3
http://politia.md/ro/content/cooperare-politieneasca-italia-republica-moldova
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republica-moldova 
6. Conducerea CCTP a participat la lansarea proiectului 

”Consolidarea capacităților Republicii Moldova de 
combatere a traficului de ființe umane”, implementat de 
Inspectoratul General al Poliției în cooperare cu Centrul 
Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie din 
cadrul Parteneriatul de Mobilitate UE – Moldova.  
http://politia.md/ro/content/proiect-international-pentru-
combaterea-traficului-de-persoane. 

7. La 27.03.2018 a fost publicat pe pagina de facebook a 
CCTP un comunicat – Autosesizare referitor la un presupus 
caz de trafic de ființe umane, cu exploatare în scop de 
muncă în Polonia, făcut public în cadrul unei conferințe de 
presă.  

8.  Comunicat de presă cu genericul: Atelier de lucru privind 
schimbul de bune practici în domeniul prevenirii şi 
combaterii traficului de ființe umane, din 06.06.2018. 
http://politia.md/ro/content/atelier-de-lucru-privind-
schimbul-de-bune-practici-domeniul-prevenirii-si-
combaterii 

9. Briefing de presă privind programul acțiunii din 10.06.2018 
”Împreună spunem NU traficului de ființe umane” din 
05.06.2018. 
http://realitatealive.md/live-inspectoratul-general-al-poli-iei-
organizeaza-un-briefing-de-presa-cu-privire-la-programul-
actiunii-impreuna-spunem-nu-traficului-de-fiinte-umane---
78590.html  
http://politia.md/ro/content/actiune-inedita-pe-10-iunie-
piata-marii-adunari-nationale-impreuna-spunem-nu-
traficului-de-fiinte-umane  

 
       Promovarea activităților anti-trafic pe niveluri educaționale 
de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării: 

1) Învățământul primar și secundar general 
 În instituțiile de învățământ primar și secundar general, 

prevenirea TFU se realizează continuu, prin intermediul 
Curriculei, atât la disciplinele obligatorii (,,Educație civică’’, 
,,Dirigenție’’ etc.), cât şi în cadrul disciplinelor opționale 
(,,Educația pentru drepturile omului ’’cl. (I-IV), Educația pentru 

http://politia.md/ro/content/cooperare-politieneasca-italia-republica-moldova
http://politia.md/ro/content/proiect-international-pentru-combaterea-traficului-de-persoane
http://politia.md/ro/content/proiect-international-pentru-combaterea-traficului-de-persoane
http://politia.md/ro/content/atelier-de-lucru-privind-schimbul-de-bune-practici-domeniul-prevenirii-si-combaterii
http://politia.md/ro/content/atelier-de-lucru-privind-schimbul-de-bune-practici-domeniul-prevenirii-si-combaterii
http://politia.md/ro/content/atelier-de-lucru-privind-schimbul-de-bune-practici-domeniul-prevenirii-si-combaterii
http://realitatealive.md/live-inspectoratul-general-al-poli-iei-organizeaza-un-briefing-de-presa-cu-privire-la-programul-actiunii-impreuna-spunem-nu-traficului-de-fiinte-umane---78590.html
http://realitatealive.md/live-inspectoratul-general-al-poli-iei-organizeaza-un-briefing-de-presa-cu-privire-la-programul-actiunii-impreuna-spunem-nu-traficului-de-fiinte-umane---78590.html
http://realitatealive.md/live-inspectoratul-general-al-poli-iei-organizeaza-un-briefing-de-presa-cu-privire-la-programul-actiunii-impreuna-spunem-nu-traficului-de-fiinte-umane---78590.html
http://realitatealive.md/live-inspectoratul-general-al-poli-iei-organizeaza-un-briefing-de-presa-cu-privire-la-programul-actiunii-impreuna-spunem-nu-traficului-de-fiinte-umane---78590.html
http://politia.md/ro/content/actiune-inedita-pe-10-iunie-piata-marii-adunari-nationale-impreuna-spunem-nu-traficului-de-fiinte-umane
http://politia.md/ro/content/actiune-inedita-pe-10-iunie-piata-marii-adunari-nationale-impreuna-spunem-nu-traficului-de-fiinte-umane
http://politia.md/ro/content/actiune-inedita-pe-10-iunie-piata-marii-adunari-nationale-impreuna-spunem-nu-traficului-de-fiinte-umane
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drepturile omului și cetățenia democratică (cl. V-IX), Etica vieții 
de familie (cl. X-XII),  etc.), care contribuie, în mod direct sau 
indirect, la prevenirea TFU. 

Luând în considerare caracterul ciclic în desfăşurarea  
procesului educațional, obligativitatea disciplinelor  Educația 
civică şi Dirigenție, precum şi obligativitatea de realizare a 
planurilor de activități educative, în  activități curriculare şi 
extracurriculare cu privire la fenomenul TFU, riscurile și 
consecințele acestuia, au fost incluși toți elevii din sistemul de 
învățământ primar și secundar. 

  În colaborare cu partenerii sociali, instituțiile din 
învățământul primar și secundar au realizat pe parcursul 
semestrului I, 2018 cca. 5 000 de ore academice alocate 
disciplinelor de Educație civică și Dirigenție , inclusiv și cu 
subiectele privind prevenirea TFU, abordate în mod direct sau 
indirect şi cca 500 de diverse activități curriculare și 
extracurriculare cu tematica anti-trafic cu implicarea a cca. 
45000 de elevi, unii din ei participând la mai multe activități. 
           Totodată, în colaborare cu partenerii sociali, în instituțiile 
menționate au fost realizate  peste 350 de diverse activități 
extrașcolare cu tematica anti-trafic cu implicarea a cca. 10 000 
de elevi.  

2) Învățământul profesional tehnic.  
    În semestrul I, 2018,   implementarea programelor interactive 
de prevenire a TFU în  învățământul profesional tehnic, s-a 
realizat prin diverse activități la orele de dirigenție (1 
oră/săptămână), în cadrul disciplinei obligatorii Educația civică 
(1 oră/săptămână) şi prin activități extracurriculare cu   tematica 
prevenirii pericolelor asociate TFU (cursuri, seminare, mese 
rotunde) cu participarea a circa 1000 de persoane, inclusiv a 
profesorilor, profesorilor-diriginți, părinților, psihopedagogilor.    

3) Învățământul superior 
În semestrul I, 2018, în instituțiile de învățământ superior 

au fost organizate cca 30 de activități cu genericul anti-trafic: 
ședințe seminare, mese rotunde, ore educative conferințe etc., cu 
participarea a 2500 de studenți.  
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Exemple de activități anti-trafic în instituțiile de învățământ 
superior cu participarea activă a tineretului: 
I. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 

În cadrul Academiei au fost realizate: 
- Lecție la disciplina Drept comunitar, tematica: 

Combaterea traficului de ființe umane prin prisma legislației în 
vigoare-realitate și perspectivă  

- Lecție la disciplina educație incluzivă ,,Prevenirea și 
combaterea traficului de copii 

- Dezbatere la disciplina Drept comunitar: ,,Impactul 
traficului de ființe umane asupra societății 

- activitate extracuriculară: ,,Prevenirea traficului de copii 
în scopul exploatării. 
II.  Academia Ștefan cel Mare 

În cadrul Academiei au fost realizate: 
1) Cursuri de perfecționare/specializare cu tematica: (i)  

Activitatea de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 
(30 persoane); (ii) Activitatea de prevenire și combatere a 
traficului de ființe umane (34 persoane). 

2) Activități cu studenții: 
- Organizarea și efectuarea urmăririi penale în cauzele 

penale privind traficul de ființe umane (20 ore) 78 persoane 
- Metodica cercetării TFU (8 ore) 235 persoane 
- Infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității 

persoanei (48 ore) 158 persoane 
- Bazele prevenirii și descoperirii infracțiunilor de trafic 

de ființe umane (4 ore) 114 persoane 
III.  Institutul de Relații Internaționale din Moldova 

În cadrul institutului au fost realizate: 
- Acțiuni anti-trafic, orientate spre protejarea intimității 

personale, asigurarea protecției lor și oferirea de informații 
accesibile și asistență necesară. 

- Curatorii anilor 1-4 și decanatele facultăților IRIM au 
organizat întâlniri tematice/lecții publice cu studenții în scopul 
prevenirii și combaterii TFU. 
IV. Universitatea Slavonă  

Cu referire la prevenirea TFU, administrația universității nu 
dă acordul pentru programele de muncă în străinătate pe vară 
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studenților anilor I și absolvenților. Acordul pentru realizarea 
acestor programe li se dă studenților altor ani de studii, cu 
condiția de depunere a confirmării în scris a părinților prin care 
ultimii își asumă responsabilitatea pentru acțiunile posibile 
ilegale, comise de studenți peste hotare. 

V. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova  

În universitate au fost realizate lecții educative în grupele 
academice cu tema: Ziua internațională a drepturilor omului. 
Respectarea drepturilor omului; Atenționarea studenților 
privind pericolele asociate cu TFU. 

VI.  Universitatea de Stat ,,Grigore Țamblac,, din 
Taraclia 

A fost organizată masă rotundă cu genericul Prevenirea 
traficului ilegal de persoane, dezbateri: Traficul de persoane – 
pericolul care îi paște pe toți cu participarea studenților și 
secretarul comisiei raionale drepturile copilului și reprimarea 
traficului. 

VII. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo,, din Bălți 

Planul de studii universitar prevede unități de curs care 
elucidează multiaspectual fenomenul TFU, riscurile și 
consecințele acestuia. Specialitățile Asistență socială și 
Psihologie prevăd  unitatea de curs  ,,Prevenirea traficului de 
ființe umane (5 credite). 

Facultatea de Drept și Științe Sociale, în colaborare cu 
OAK Foundation, Centrul de Drept al Femeilor, AO,, Onoarea și 
drepturile femeii contemporane" , voluntari din Corpul Păcii au 
promovat instruirea  ,,Doar tu, poți rupe lanțul traficului de ființe 
umane”, în cadrul căruia studenții au fost informați despre 
riscurile și consecințele TFU, identificând împreună cu 
formatorii modalități de prevenire și combatere a acestui 
fenomen. 
În cadrul formării studenților voluntari (20 de persoane) au fost 
incluse seminare cu tematica TFU, astfel încât după finisarea 
acestora studenții-voluntari să  poată promova seminare 
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informative și alte activități de sensibilizare. 
2.1.9. Informarea diasporei 
despre fenomenul traficului de 
ființe umane, consecințele 
acestuia și instituțiile la care ar 
putea să se adreseze în caz de 
necesitate 

Cancelaria de Stat (Biroul 
Relaţii cu Diaspora); 
Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene  
 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane);organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

 

2.1.10. Organizarea concursului 
de artă (fotografie/desen) 
orientat pe sensibilizarea 
tinerilor privind fenomenul 
traficului de ființe umane și al 
infracțiunilor conexe 

Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării  

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane);autoritățile 
publice locale; 
organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

În curs de realizare 
      În perioada de raportare, în domeniul cultură au fost realizate 
următoarele activități:  
- la 04.05.2018, Teatrul Republican Muzical Dramatic 

„B.P.Hașdeu”, în parteneriat cu  A. O. „Perspectiva” a 
participat  în cadrul Festivalului Libertății cu spectacolul 
„Vine apa”. Evenimentul este parte a proiectului 
„Informarea privind TFU în localitățile din sudul R. 
Moldova; 

- Secția cultură Bălți, în parteneriat cu  Pinacoteca „Antioh 
Cantemir”, a organizat în perioada 16 iunie -01 august, 
2018, Expoziția „Realități”, care abordează  probleme și 
realitățile din R. Moldova, cu participarea 600 persoane; 

- Direcția educație, cultură și turism Dondușeni, în luna mai,  
a organizat  Expoziția de desen cu genericul „Familia mea 
mă crește cu drag”, prezentată de către elevii Școlii de Arte 
din or. Dondușeni și elevii din instituțiile de învățământ din 
raion, cu participarea 23 persoane; 

- Secția cultură și turism Fălești a organizat  un Concurs de 
desen „Viitorul tău este mai important” în cadrul căruia au 
participa elevii Școlii de Arte Plastice „Gheorghe Vrabie”, 
or. Fălești, cu participarea 26 persoane; 

- Secția cultură Rezina a organizat o Expoziție-concurs de 
desen „Trafic de idei bune, nu de oameni”, cu participarea 
29 persoane; 

- profesorii de educație plastică în raionul Florești  au 
organizat un concurs de desene cu genericul anti-trafic.  

- la Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia, 
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consiliul studențesc și profesorii au organizat o expoziție 
foto, orientată spre informarea tinerilor cu privire la traficul 
de persoane cu genericul  Ziua Europeană de luptă 
împotriva traficului de persoane. 

2.2. Reducerea vulnerabilității 
Obiectiv general 7: 

Reducerea vulnerabilității cetățenilor la traficul de ființe umane 
Obiectiv specific 7.1: 

Asigurarea informării grupurilor de risc cu privire la noile tendinţe ale traficului de ființe umane şi ale infracţiunilor conexe 
2.2.1. Informarea 
copiilor/elevilor/studenților/ 
tinerilor, persoanelor 
defavorizate cu privire la 
riscurile legate de noile tendințe 
în evoluția fenomenului 
traficului de ființe umane, a 
fenomenelor conexe și cu privire 
la mecanismele de protecție 

Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne;organizații 
necomerciale;autori
tățile publice locale 
 

2018-
2020 

În curs de realizare 
În scopul sensibilizării tinerilor și prevenirii victimizării acestora 
de către traficanți, angajații CCTP au participat la 10 lecții 
publice desfășurate în instituțiile de învățământ mediu (șc.nr.2, 
4, 5, 10) și superior (ASEM și USEM), precum și bibliotecile 
publice din mun. Chișinău. Ca urmare, au fost informați peste 
400 de tineri. 
 
În instituțiile de învățământ și cele de cultură din republică, pe 
parcursul semestrului I, 2018, au fost realizate următoarele 
activități de informare: 
I. Instituții de învățământ primar și secundar general  
Pe parcursul semestrului I, 2018 au fost realizate următoarele 
activități generalizatoare de informare, cu participarea a circa 30 
mii elevi: 
- Ore de dirigenție pe tema: ,,Prevenirea și combaterea traficului 
de ființe umane"; 
- Mese rotunde cu genericul: ,,Ce este traficul de ființe umane?”; 
- Vizionarea filmului „Persoana informată este protejată” și a 
filmului documentar „Viața  are prioritate”; 
- Întâlniri cu polițiștii de sector, privind tematica anti-trafic ,,Fii 
informat”; 
- Discuții publice ,,Ce este traficul de ființe umane?”; 
- Discuție publică ,,Spune Nu!” traficului de ființe umane!; 
- Masă rotundă ,, Nu! Traficului de ființe umane!”; 
- Discuție ,, Metode de prevenire a traficului de ființe umane"; 
- Vizionarea filmelor documentare ,, Adolescența e, mai  
frumoasă în siguranță (www.12plus.md); 
- Vizionarea desenelor animate despre regulile de comportare pe 

http://www.12plus.md/
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Stradă; 
- Discuție: „Nu crede în oricine, nu discuta cu persoane străine”. 
       La Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” în comun 
cu angajații sectorului de poliție, în lunile martie –aprilie, au fost 
organizate  ședințe cu elevii claselor a V-a –a XII-a cu referire la 
riscurile legate de noile tendințe în evoluția fenomenului TFU, a 
fenomenelor conexe și cu privire la mecanismele de protecție 
(ședințe desfășurate în  8 clase cu participarea 104 elevi).  
II. Instituții de învățământ profesional tehnic 
Pe parcursul semestrului II, 2017-2018 în școlile profesionale 
din republică s-au desfășurat  următoarele activități,cu 
participarea circa 100 persoane: 
- Mese rotunde în cadrul instituțiilor cu genericul: ,,Ce este 
traficul de ființe umane?”; 
 - Discuție publică: ,, Nu! Traficului de ființe umane!” cu 
participarea 40 persoane. 
III. Instituții de învățământ superior 
1) Universitatea de Stat ,,Alecu Russo,, din Bălți a realizat lecții 
publice cu tema: Protecția juridică a drepturilor omului, inclusiv 
tematica anti-trafic  în 6 licee din raioanele republicii.  
2) Studenții și profesorii Academiei Ștefan cel Mare au realizat  
o întrevedere cu delegația din Armenia privind bunele practici 
din Moldova privind instruirea polițiștilor în prevenirea și 
combaterea TFU, investigarea crimelor TFU, măsuri întreprinse 
în parteneriat cu ONG.  
De asemenea, studenții și profesorii Academiei a avut o 
întrevedere cu reprezentanții OSCE cu abordarea  subiectelor ce 
țin de instruirea funcționarilor de poliție și compartimentul 
traficul de persoane. 
3) La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în lunile 
februarie – mai, au fost organizate discuții cu tematica anti-trafic 
în cadrul prelegerilor la disciplina Pedagogie, Educația 
incluzivă, Dreptul comunitar, cu participarea  50 de studenți. 
 
   IV.  La 03.04.2018, Teatrul Republican Muzical Dramatic 
„B.P.Hașdeu” a realizat prezentarea teatrului social „NU, 
traficului uman!” – o mini-piesă la subiectul prevenirii TFU și 
riscurile acestui fenomen pentru tineri, având o abordare 
inovativă și inedită. Au fost desfășurate 8 spectacole. 
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Obiectiv specific 7.2: 
Dezvoltarea mecanismelor de angajare sigură a cetăţenilor Republicii Moldova atît în ţară, cît şi peste hotare 

2.2.2. Informarea potențialilor 
migranți privind avantajele, 
dezavantajele migrației și 
riscurile migrației ilegale 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Afacerilor Interne  
(Inspectoratul General al Poliţiei 
de Frontieră)  

Centrul 
Internațional „La 
Strada”; 
organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

În curs de realizare 
Pe parcursul  I semestru al anului 2018 A.O. Centrul 
Internațional „La Strada”:  
a) a consiliat 15669 apeluri la Linia Fierbinte 080077777, 
dintre care 14993 apeluri vizează prevenirea TFU;  
b) a continuat gestionarea portalului informațional 
www.migratiesigura.md, care a fost accesat în perioada de 
raportare de 9281 ori (din care 6485 vizitatori unici) şi 
prin care au fost oferite 32 consultații online.  

 

2.2.3. Încheierea acordurilor 
bilaterale/multilaterale între 
autoritățile publice, organizații 
necomerciale, organizații 
internaționale în vederea 
asigurării angajării sigure a 
cetățenilor Republicii Moldova 
în cîmpul munciiatît în țară,cît și 
peste hotare 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene 
 

Organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

În curs de realizare 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în semestrul I, 
2018 a inițiat procedura de negociere a acordurilor bilaterale 
privind colaborarea în domeniul migrației de muncă cu statele 
precum Kazahstan, Belarus, Israel (în domeniul îngrijirii 
persoanelor vârstnice cu dizabilități) și Bulgaria. 
Urmare a negocierilor din 12-13 aprilie curent, la 18 iunie 2018 
a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova și 
Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de 
muncă. Astfel, la moment sunt semnate 8 acorduri și 3 acorduri 
în proces de negociere . 

2.2.4. Asigurarea accesului 
potenţialilor emigranţi la piaţa 
de muncă naţională şi de peste 
hotare în condiţii echitabile şi 
protejate 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Centrul 
Internațional „La 
Strada” 

2018-
2020 

În curs de realizare 
Pe parcursul perioadei de raportate A.O. C. I. „La Strada” a fost 
implicat în implementarea Acordului bilateral încheiat între 
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu 
privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica 
Moldova în Statul Israel. “La Strada” a fost responsabilă pentru 
activitățile logistice: 
- elaborarea materialelor informative; 
- facilitarea întâlnirilor actorilor implicați în implementarea 
Acordului bilateral; 
- organizarea examenelor profesionale pentru candidați; 
- organizarea procesului de selectare şi transmitere a 
documentelor candidaților în Consulatul Israelului în București, 
România; 
- organizarea sesiunilor de informare înainte de plecare a 
candidaților. 
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Ca rezultat, în sem. I anului 2018 A.O. C. I. “La Strada”, în 
parteneriat cu Centrul de Migrație Internațională şi Integrație, 
Israel, şi cu Agenția Națională de Ocupare a Forței de Munca, 
RM, a facilitat angajarea în Israel a 1277 de cetățeni ai 
Republicii Moldova în siguranța şi condiții bune. 

Obiectiv specific 7.3: 
Asigurarea accesului copiilor şi adolescenţilor la informaţii despre posibilele pericole ale traficului de ființe umane, egalitatea de gen, drepturile copilului 

2.2.5. Includerea în 
curriculumurile pentru ciclul 
gimnazial a informațiilor cu 
privire la traficul de ființe 
umane, egalitatea de gen, 
drepturile copilului 

Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Organizații 
necomerciale 

2018-
2019 

În curs de realizare 
Planul - cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, 
pentru anul de studii 2018-2019 include unele completări care 
definesc elementele de noutate:  
1) Noua Arie curriculară Consiliere și dezvoltare personală 
include disciplina obligatorie Dezvoltare personală, propusă 
pentru implementare a câte 1 oră săptămânal, în învățământul 
primar, gimnazial și liceal. Disciplina se va organiza în 
conformitate cu prevederile Curriculumului elaborat și construit 
pe baza valorificării cercetărilor din domeniul educațional și a 
teoriei dezvoltării personalității. Acesta este conceput în scopul 
dezvoltării competențelor necesare elevilor pentru 
autocunoaștere, auto-acceptare, pentru un mod de viață sănătos 
și independent, în devenirea lor ca cetățeni informați, activi și 
integri care ar putea relaționa deschis și liber, demonstrând 
responsabilitate în luarea deciziilor de carieră și dezvoltarea 
personală pe parcursul întregii vieți. 
2) Disciplina școlară reconceptualizată Educație pentru societate 
este cu statut obligatoriu pentru elevii din învățământul 
gimnazial și liceal și va înlocui actuala disciplină Educație 
civică. Implementarea disciplinei prevede formarea la elevi a 
valorilor statului de drept, dezvoltarea competențelor necesare,  
respectării drepturilor și responsabilităților cetățenești prin 
prisma studierii modulelor integrate cu referire la Educația 
pentru cetățenia democratică, Educația pentru drepturile 
omului, Educația pentru integritate, Educația patriotică, 
Educația interculturală, etc. În anul de studii 2018-2019, 
conținuturile reconceptualizate pentru disciplina Educație pentru 
societate vor fi implementate gradual, începând cu clasele a V-a 
și a X-a. 
În lista disciplinelor opționale pentru ciclul gimnazial au fost 
incluse disciplinele ,,Educație pentru echitate de gen și șanse 
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egale”, ‚,Educație pentru drepturile omului și cetățenia 
democratică (cl. V-IX) care includ în mod direct sau indirect 
tematica traficului de ființe umane, egalitatea de gen, drepturile 
copilului. 

2.2.6. Instruirea cadrelor 
didactice la subiectul traficului 
de ființe umane   

Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Afacerilor Interne  

Ministerul 
Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

În curs de realizare 
Pentru anul 2018 a fost emis ordinul ministrului educaţiei, 
culturii și cercetării  nr. 635 din 28.12.2017 „Cu privire la 
aprobarea Planurilor de formare profesională continuă a cadrelor 
didactice şi de conducere pentru anul 2018”. 
      În planul stagiilor de formare profesională continuă a 
cadrelor didactice/manageriale pentru anul 2018 au fost incluse 
următoarele programe tematice de formare: Psihologie (pentru 
psihologi şcolari), Educația civică, Asistență socială, 
Psihopedagogie (pentru educatori din şcolile internat şi 
pedagogii sociali), Psihopedagogie (pentru educatorii şcolilor 
internat), Managementul  educațional  (pentru directori adjuncți  
educație), 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 2018  în 
instituțiile abilitate cu formare continuă, în perioada de referință, 
au fost formate următoarele categorii de cadre didactice care 
realizează conținuturile ce vizează probleme educaționale 
specifice prevenirii abuzului, neglijării, inclusiv a TFU: 
Psihologi şcolari – 165 de persoane; 
Educația civică – 230  persoane; 
Asistență socială – 120  persoane; 
Psihopedagogie -115 persoane 
Management educațional (Directori adjuncți pentru educație) – 
115 persoane. 
Formările au inclus Modulele tematice:  Strategii de prevenire 
şi intervenție a violenței şcolare, influența migrației 
părinților asupra vieții psihosociale a elevului, tehnici de 
susținere a adolescenților timizi și izolați, consilierea 
copiilor aflați sub tutelă, dezvoltarea competențelor civice, 
etc., care în mod direct sau indirect includ tematica anti-trafic. 

2.3. Controlul administrativ 
Obiectiv general 8: 
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Consolidarea mecanismelor de reglementare și control al activităților agenților privați în scop de prevenire a exploatării 
Obiectiv specific 8.1: 

Asigurarea mecanismelor de control administrativ pentru sectoarele economice vulnerabile, care pot influenţa traficul de ființe umane 
2.3.1. Instituirea mecanismului 
de reglementare și control strict 
de stat al activității agenţilor 
economici privaţi din sectoarele  
vulnerabile (agricol, zootehnic și 
construcții) 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 
 

Autorități publice 
locale (comisii 
teritoriale pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane); 
organizații 
necomerciale 

2019-
2020 

În curs de realizare 
MSMPS a inițiat procedura de reglementare a activității 
agențiilor private pentru ocupare a forței de muncă peste hotare, 
prin noua Lege privind promovarea ocupării forței de muncă și 
asigurarea de șomaj, adoptată în lectura a II-a la 14 iunie 2018.  
Astfel, în scopul sporirii legalității activității întreprinse de către 
agențiile private, Legea adoptată prevede că ”în interesul 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, după 
consultarea partenerilor sociali, Guvernul, la propunerea 
MSMPS, poate autoriza agențiile private să încaseze plăți pentru 
unele categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 
sau pentru unele tipuri de servicii prestate de acestea.” Totodată, 
în acest caz, în vederea asigurării respectării angajamentelor 
asumate prin ratificarea Convenției Organizației Internaționali a 
Muncii nr. 181 privind agențiile private de ocupare a forței de 
muncă, Republica Moldova va prezenta în rapoartele sale, 
expediate Organizației Internaționale a Muncii, informația 
privind aceste excepții și va indica motivele lor. Prin urmare, se 
va asigura controlul asupra plăților percepute de către agențiile 
private în scopul angajării cetățenilor Republicii Moldova peste 
hotare. 
În același timp, Legea prevede că, controlul asupra activității 
agențiilor private se va efectua în conformitate cu Legea nr. 131 
din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de 
întreprinzător. Astfel, agenția privată care nu va dispune de 
licenţă, dar care va desfăşura activităţi de plasare în câmpul 
muncii în țară și/sau în străinătate a cetăţenilor Republicii 
Moldova, inclusiv activităţi de creare a unei bănci de date, de 
publicare a anunţurilor, de difuzare a informaţiei cu privire la 
angajatorii şi intermediari străini, va purta răspundere conform 
legislaţiei în vigoare în dependență de gravitatea încălcării 
comise.  
Totodată, în cazul în care instanța de judecată va stabili că 
titularul de licență a fost implicat în cazurile de TFU, acestuia i 
se va retrage licenţa pentru activitatea de plasare în câmpul 
muncii a cetăţenilor în țară și/sau în străinătate în condițiile 
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Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin 
autorizare a activității de întreprinzător. 

Obiectiv specific 8.2: 
Asigurarea controlului raporturilor de muncă în sectoarele economice formale/informale vulnerabile la exploatarea prin muncă în interiorul ţării 

2.3.2. Elaborarea unui mecanism 
de monitorizare a sectoarelor 
economice vulnerabile la 
exploatare prin trafic/muncă în 
interiorul țării, cum ar fi 
construcțiile, agricultura,  
zootehnia etc. 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 
(Inspectoratul de Stat al 
Muncii); 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

Sindicate; 
patronate; 
organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

 

2.3.3. Colaborarea instituţională 
şi schimbul de informaţii la 
nivel local şi naţional, în special 
între inspectorii de muncă şi 
ofițerii de urmărire penală 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale;  
Inspectoratul de Stat al Muncii; 
Ministerul Afacerilor Interne  

 2018-
2020 

 

Obiectiv specific 8.3: 
Informarea agenţiilor economice despre necesitatea respectării drepturilor sociale și a condițiilor de muncă ale salariaților 

2.3.4. Elaborarea instrucțiunilor 
de angajare și respectare a 
drepturilor sociale și a 
condițiilor de muncă ale 
salariaților (sectoarele agricol, 
zootehnic și construcții) 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale  

Sindicate; 
patronate;organizaț
ii 
neguvernamentale 

2019-
2020 

 

Secțiunea a 3-a 
ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECŢIA VICTIMELOR  ȘI PREZUMATELOR VICTIME ALE TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE 

3.1. Identificarea și referirea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 
Obiectiv general  9: 

Consolidarea cooperării sistemice dintre instituțiile abilitate în identificarea victimelor și prezumatelor victime ale tuturor formelor de trafic de ființe 
umane 

Obiectiv specific 9.1: 
Consolidarea şi dezvoltarea metodelor și instrumentelor multidisciplinare de identificare în cadrul Sistemului național de referire a victimelor și 

prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 
3.1.1. Instruirea specialiştilor 
Sistemului național de referire în 
implementarea  mecanismelor 
eficiente de identificare a 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Ministerul 
Afacerilor Interne; 
Misiunea 
Organizației 

2018  
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victimelor traficului de ființe 
umane 

Internaționale 
pentru 
Migrație;organizați
i necomerciale; 
autoritățile publice 
locale 

3.1.2. Instruirea specialiştilor  
Ministerului Afacerilor Interne 
care contactează direct cu  
cetățenii străini, solicitanții de 
azil, apatrizii, în special cu cei 
plasați în centrele specializate, 
în identificarea victimelor 
printre străini 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Biroul Migrație și Azil,  
Inspectoratul General al Poliţiei 
de Frontieră) 

Cancelaria de Stat 
(Biroul Relaţii cu 
Diaspora); 
Înaltul Comisariat 
pentru Refugiaţi 
al Naţiunilor 
Unite;organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

 

3.1.3. Pilotarea Echipei mobile  
în vederea identificării timpurii 
a cazurilor de trafic de ființe 
umane și altor infracțiuni conexe 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

Autoritățile publice 
locale; 
organizații 
necomerciale  

2018-
2020 

În curs de realizare 
Pe parcursul perioadei de raportare CCTP a consultat cu 
instituțiile responsabile de prevenirea și combaterea TFU pe 
marginea proiectului de Concept de Echipă Mobilă în vederea 
identificării timpurii a cazurilor de TFU. În cadrul ședinței 
Grupului tehnic coordonator al Secretariatului permanent din 22 
iunie 2018, unul din subiectele agendei ședinței a fost 
conceptualizarea și pilotarea Echipei mobile în vederea 
identificării timpurii a cazurilor de TFU și altor infracțiuni 
conexe. Reieșind din avizele pe marginea proiectului de concept, 
CCTP a constatat, că un serviciu similar pentru copiii străzii este 
deja reglementat în Planul de acțiuni pentru anii 2016-2020 
privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe 
anii 2014-2020.  
De asemenea, un proiect de Serviciu de Asistență Stradală care 
reprezintă un serviciu social de identificare şi combatere a 
fenomenului cerşitului, vagabondajului, prostituţiei, consumului 
de substanțe toxice/narcotice/psihotrope în rândul minorilor a 
fost elaborat de către Direcția municipală pentru protecția 
drepturilor copilului (DMPDC) din cadrul Primăriei mun. 
Chișinău și care a fost recent înaintat spre aprobare Consiliului 
municipal Chișinău.  
În context,  CCTP își va revizui conceptul în scopul neadmiterii 
dublării acestuia cu cel elaborat de DMPDC a mun. Chișinău și 
a MSMPS. Astfel, pentru a nu dubla grupul țintă/copiii, decade 
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necesitatea realizării conceptul propus inițial de CCTP. 
3.1.4. Identificarea instituției și 
stabilirea  mecanismului de 
acordare a statutului de 
prezumată victimă 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Centrul pentru asistența și 
protecția victimelor și 
potențialelor victime ale 
traficului de ființe umane 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 
 

2018-
2020 

 

3.1.5. Desemnarea specialiștilor 
din subdiviziunile teritoriale ale  
Agenției Servicii Publice pentru 
optimizarea procedurilor de 
înregistrare, întocmire a actelor 
de stare civilă și asigurare cu 
acte de identitate a victimelor și 
prezumatelor victime ale 
traficului de ființe umane 

Agenția Servicii Publice  2018-
2020 

 

Obiectiv specific 9.2: 
Asigurarea acordării perioadei de reflecție prezumatelor victime ale traficului de ființe umane în conformitate cu cadrul legal 

3.1.6. Stabilirea mecanismului 
de evidență a victimelor și 
prezumatelor victime ale 
traficului de ființe umane care 
au  beneficiat de o perioadă de 
reflecţie de minimum 30 de zile, 
în conformitate cu prevederile 
cadrului normativ 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 
(Agenția Națională Asistență 
Socială; Centrul de asistență și 
protecție pentru victimele și 
potențialele victime ale 
traficului de ființe umane) 
Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

 2018-
2020 

 

3.1.7. Elaborarea și distribuirea 
materialelor informative despre 
drepturile victimelor traficului 
de ființe umane  

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Afacerilor Interne  

Autoritățile publice 
locale; 
organizații 
necomerciale; 
parteneri 

2018-
2020 

În curs de realizare 
Pe parcursul semestrului I, 2018, au fost realizate un șir de 
activități cu privire la  elaborarea și distribuirea materialelor 
informative despre drepturile victimelor traficului de ființe 
umane, inclusiv: 
1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova 
Pe panourile din cadrul universității a fost afișată informația 
publicitară cu referire la   prevenirea traficului de ființe umane 
drepturile victimelor traficului de ființe umane  
2. Universitatea de Stat ,,Grigore Țamblac,, din Taraclia 
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Au fost  distribuite materiale informative – broșuri privind 
prevenirea violenței împotriva copiilor, de asemenea, a avut loc 
o demonstrație a filmului informativ ,,Traficul de persoane,, 
3. În raionul Fălești, Consiliul local de elevi a elaborat un panou 
informativ cu genericul ,,Ce trebuie să cunoști despre traficul de 
ființe umane?”, etc. 
4.  Secția cultură Rezina   
Au fost elaborate și distribuite  pliante tematice, prin intermediul 
bibliotecilor publice (200 de pliante elaborate și distribuite). 

3.1.8. Monitorizarea 
funcționalității mecanismului de 
asigurare cu interpret și 
traducător în conformitate cu 
Legea nr. 264-XVI din 
11 decembrie 2008 cu privire la 
statutul autorizarea și 
organizarea activității de 
interpret și traducător în sectorul 
justiției 

Ministerul Justiţiei; 
Ministerul Afacerilor Interne; 
Procuratura pentru Combaterea 
Criminalității Organizate şi 
Cauze Speciale; 
Procuratura Generală 

Organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

 

3.2. Repatrierea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 
Obiectiv general 10: 

Consolidarea capacităților instituționale ale autorităților cu competențe în domeniu în vederea eficientizării procedurii de repatriere 
Obiectiv specific 10.1: 

Dezvoltarea capacităților specialiștilor în aplicarea procedurilor de repatriere 
3.2.1. Instruirea specialiştilor 
din administraţia publică 
centrală şi locală  în aplicarea 
procedurilor de repatriere 

Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale   

Autoritățile publice 
locale;  
organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

În curs de realizare 
În contextul acțiunii date MSMPS a participat în cadrul reuniunii 
funcţionarilor consulari din cadrul misiunilor diplomatice, 
organizată de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 
Europene, care s-a desfășurat în perioada 19-22 iunie curent.  
Unul dintre subiectele prezentate de reprezentanții ministerului 
s-au axat pe aspectele ce țin de repatrierea copiilor și adulților-
victime ale TFU, a persoanelor aflate în situație de dificultate și 
a copiilor neînsoțiți, precum și aspectele ce țin de adopțiile 
internaționale/rapoarte post-adopție. 

3.3. Reabilitarea și reintegrarea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 
Obiectiv general 11: 

Accesul victimelor şi prezumatelor victime ale traficului de ființe umane la sistemul național de protecție socială 
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Obiectiv specific 11.1: 
Asigurarea informării victimelor și prezumatelor victime  despre drepturile lor la servicii 

3.3.1. Informarea specialiștilor 
din domeniul asistenței 
persoanelor hipoacuzice, cu 
suportul interpreților specializați 
în limbaj mimico-gestual, despre 
fenomenul traficului de ființe 
umane, consecinţele acestuia şi 
drepturile lor la asistenţă şi 
protecţie 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Asociația Surzilor 
din Republica 
Moldova; 
organizații 
neguvernamentale;
autoritățile publice 
locale; 
mass-media 

2018-
2020 

 

Obiectiv specific 11.2: 
Asigurarea asistenței și protecției victimelor și prezumatelor victime adulte ale traficului de ființe umane prin programe de reabilitare și  

reintegrare pe termen lung 
3.3.2. Dezvoltarea serviciilor 
specializate pentru bărbați 
victime ale traficului de ființe 
umane 
 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Organizații 
necomerciale;autori
tățile publice locale 

2019-
2020 

 

3.3.3. Implementarea 
programelor de dezvoltare a 
abilităților antreprenoriale, 
profesionale şi de (re)integrarea 
victimelor, prezumatelor 
victime, inclusiv a celor cu 
dizabilități, pe piaţa muncii  

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale (Agenția 
Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă); 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii (Organizaţia 
pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) 

Organizații 
necomerciale;autori
tățile publice locale 
 

2018-
2020 

În curs de realizare 
ANOFM prin intermediul structurilor sale teritoriale oferă 
cursuri gratuite de formare profesională persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă înregistrate cu statut de şomer în 
scopul facilitării integrării pe piaţa muncii. 
Pentru anul 2018, în rezultatul desfăşurării procedurilor de 
achiziţii publice la nivel centralizat au fost contractate 15 
instituţii de învățământ, care au propus ca ofertă pentru instruire 
cca 39 profesii/meserii/ programe de formare profesională pe 
specialităţi, inclusiv management (bazele manageriale). 
Pe parcursul I semestru 2018, au absolvit cursurile 1180 şomeri, 
din care: 864 persoane (73,2% din total absolvenţi) au absolvit 
un curs de calificare, 248 persoane (21,0%) au urmat un curs de 
recalificare, iar 68 persoane (5,8%) au absolvit un curs de 
perfecţionare. Menționăm, că pentru programul de formare 
management (bazele manageriale) nu au fost solicitări din partea 
șomerilor în perioada de raportare. 
Ca rezultat al absolvirii cursurilor de formare profesională, 1128 
şomeri au fost plasaţi în câmpul muncii sau 95,6% din total 
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5 Suplimentar, au fost întreprinse și alte acțiuni care contribuie la realizarea Obiectivului 11.3. A.O. Centrul Internaţional “La Strada” a oferit asistenţa specializată 
pentru 38 copii, victime ale traficului de copii, exploatării prin munca, exploatării sexuale comerciale şi abuzului sexual, şi anume : 
- asistenţa psihologică pentru 38 copii; 
- asistenţă juridică, reprezentare în instanţele de judecată pentru 18 copii. 

absolvenţi.  
În scopul facilitării integrării pe piaţa muncii, 1 persoană din 
categoria victimelor TFU a urmat cursuri de formare 
profesională la meseria contabil, iar după absolvirea cursurilor a 
fost plasată în câmpul muncii. 

Obiectiv specific 11.3: 
Asigurarea protecţiei şi suportului pe termen lung în reabilitarea și reintegrarea victimelor traficului de ființe umane5 

3.3.4. Efectuarea analizei cu 
privire la sistemul de asistență și 
protecție pe termen lung pentru 
reabilitarea și reintegrarea 
victimelor, prezumatelor victime 
ale traficului de ființe umane 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale  
 

Organizații 
necomerciale;   
autoritățile publice 
locale;  
parteneri 

2019-
2020 

 

Obiectiv specific 11.4: 
Consolidarea mecanismului de cooperare între cele trei nivele ale Sistemului național de referire (comunitar, raional, național) 

3.3.5. Ajustarea cadrului 
metodologic al activității 
asistentului social la prevederile 
Legii nr. 137 din  29 iulie 2016 
cu privire la reabilitarea 
victimelor infracțiunilor 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Autoritățile publice 
locale;  
organizații 
necomerciale;  
parteneri 

2018-
2020 

  

Secțiunea a 4-a 
PEDEPSIREA 

4.1. Urmărirea penală și judecarea cauzelor 
Obiectiv general 12: 

Consolidarea procesului de investigare, urmărire penală și a procesului judiciar conform standardelor internaționale de justiție penală 
Obiectiv specific 12.1: 

Fortificarea capacităților de investigare și urmărire penală a instituțiilor specializate în combaterea traficului de ființe umane 
4.1.1.  Majorarea numărului  
specialiștilor cu atribuții 
analitice ai Centrului pentru 
combaterea traficului de 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de 
persoane);Ministerul Finanţelor 

 2018-
2020 
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persoane 
4.1.2. Dezvoltarea bazei de date 
(pe bază de I2base) 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

Organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

În curs de realizare 
CCTP în comun cu specialiștii Serviciului Tehnologii 
Informaționale din cadrul MAI sunt în proces de dezvoltare a 
bazei de date I2base, în acest sens, fiind întreprinse o serie de 
acțiuni: în iunie, curent, specialiștii au actualizat I2base, 
urmează a fi configurată și instruiți angajații care vor utiliza în 
activitate această platformă. 

4.1.3. Instruirea polițiștilor și 
procurorilor în administrarea și 
utilizarea bazei de date (I2base) 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul integrat de pregătire 
pentru aplicarea legii); 
Procuratura Generală   

Organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

 

4.1.4.Dotarea cu echipament 
corespunzător necesităților de 
investigare și documentare de 
calitate a cazurilor de trafic de 
ființe umane 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane, 
Inspectoratul General al Poliției 
de Frontieră); 
Procuratura Generală 

Organizații 
necomerciale  

2018-
2020 

 

4.1.5. Elaborarea instrumentelor 
pentru eficientizarea 
interacțiunii și  schimbului de 
informaţie  între instituţiile 
implicate în cadrul procesului 
penal în cauzele traficului de 
ființe umane 

Ministerul Afacerilor Interne; 
Procuratura Generală   

Parteneri 2018-
2020 

 

4.1.6. Majorarea numărului de 
procurori în cadrul Biroului 
antitrafic și investigare a 
crimelor cibernetice al  
Procuraturii pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale și 
echiparea corespunzătoare a 
acestei subdiviziuni 

Procuratura Generală;  
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale; 
Ministerul Finanţelor 

 2018-
2019 

Realizat parțial 
În prima jumătate a anului 2018 numărul de procurori din cadrul 
Biroului a fost majorat de la 4 la 6 procurori.  

Obiectiv specific 12.2: 
Asigurarea unui proces de judecată echitabil, cu respectarea normelor internaționale din domeniu 

4.1.7. Monitorizarea și analiza 
practicii judiciare pe cazurile de 

Procuratura Generală; 
Curtea Supremă de Justiție 

 2018-
2020 
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trafic de ființe umane sub 
aspectul pedepselor aplicate și al 
calificării juridice a acțiunilor 
infracționale 

Obiectiv specific 12.3: 
Ajustarea cadrului normativ cu privire la revizuirea statutului Centrului pentru combaterea traficului de persoane 

4.1.8. Revizuirea competențelor 
și subordonării Centrului pentru 
combaterea traficului de 
persoane cu trecerea acestuia în 
subordinea directă a 
Inspectoratului General al 
Poliției (acțiune direct 
dependentă de reforma 
instituțională) 

Ministerul Afacerilor Interne  
 

 2018-
2020 

 

4.1.9. Elaborarea Strategiei de 
dezvoltare instituţională a 
Centrului pentru combaterea 
traficului de persoane 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

Organizații 
necomerciale; 
parteneri 

2018-
2019 

 

Obiectiv specific 12.4: 
Dezvoltarea procedurilor de efectuare a investigațiilor financiare paralel cu infracțiunile de trafic al ființelor umane și utilizarea tehnologiei 

informaționale 
4.1.10. Elaborarea 
instrumentului  de efectuare a 
investigațiilor financiare și 
instruirea ofițerilor de 
investigații și a ofițerilor de 
urmărire penală din cadrul 
Centrului pentru combaterea 
traficului de persoane și a 
procurorilor din cadrul Biroului 
antitrafic și investigarea 
crimelor cibernetice al  
Procuraturii pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale, a 
procurorilor specializați din 
teritoriu în domeniul  

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane); 
Procuratura Generală; 
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 
 

Organizații 
necomerciale; 
parteneri 

2018-
2020 
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desfăşurării procedurii de 
urmărire penală privind spălarea 
banilor, efectuării investigațiilor 
financiare paralele pe cazurile 
de trafic de ființe umane și 
infracțiuni conexe 
4.1.11. Realizarea investigațiilor 
financiare în vederea confiscării 
bunurilor dobîndite sau folosite 
la comiterea infracțiunilor de 
trafic de ființe umane, precum și 
a recuperării prejudiciului 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane);  
Procuratura Generală;  
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale  

 2018-
2020 

În curs de realizare 
Procurorii au înaintat pe 8 cauze penale demersuri prin care au 
solicitat autorizarea aplicării sechestrului asupra bunurilor 
rezultate sau folosite la comiterea infracțiunilor. Bunurile față de 
care au fost aplicate sechestre reprezintă: terenuri agricole (2 
unități), încăperi locative (3 unități) , mijloace de transport (2 
unități), bani în valoare de peste 30.000 lei.  
Totodată, în vederea asigurării continuității investigațiilor 
financiare paralele, concomitent cu aplicarea pedepsei 
inculpaților, în perioada de raport, instanțele de judecată au 
dispus și confiscarea în condițiile art. 106 și art. 1061 din Codul 
penal a  bunurilor folosite la comiterea infracțiunilor din 
categoria traficului de persoane. 
Astfel, pe 4 cauze penale a fost dispusă confiscarea specială a 3 
automobile și 1 telefon mobil.  

4.1.12. Asigurarea cu 
echipament modern pentru 
investigarea cazurilor de 
utilizare a tehnologiei 
informaționale la comiterea 
infracțiunilor de trafic de ființe 
umane și a celor conexe 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane);  
Procuratura Generală;  
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 

Organizații 
necomerciale; 
parteneri 

2018-
2020 

 

4.1.13. Procurarea 
echipamentului pentru Direcția 
protecția martorilor a 
Inspectoratului național de 
investigații al Inspectoratului 
General al Poliției al 
Ministerului Afacerilor Interne 

Ministerul Afacerilor Interne  
 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 
 

2019  

4.2. Protecția victimelor și a martorilor în procesul penal 
Obiectiv general 13: Consolidarea sistemului de protecție a victimelor și a martorilor potrivit normelor de asistență juridică internaționale 

Obiectiv specific 13.1: 
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Asigurarea informării victimelor traficului de ființe umane  despre dreptul lor cu privire la accesul la justiție și cu privire la alte drepturi speciale 
4.2.1. Informarea victimelor şi 
martorilor  într-un limbaj 
accesibil despre drepturile lor în 
procesul penal  

Ministerul Afacerilor Interne; 
Procuratura Generală; 
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 

Organizații 
necomerciale; 
parteneri 

2018-
2020 

 

Obiectiv specific 13.2: 
Asigurarea utilizării metodelor speciale de audiere a victimelor și martorilor traficului de ființe umane 

4.2.2. Elaborarea standardelor 
pentru funcţionarea camerelor 
de audiere a minorului 
victimă/martor  
 

Ministerul Justiţiei; 
Procuratura Generală;  
Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale  

Centrul Național de 
Prevenire a 
Abuzului față de 
Copii 

2018-
2019 

 

4.2.3. Efectuarea studiului 
asupra cazurilor de audiere 
repetată a victimelor și 
martorilor în cauzele penale de 
trafic de ființe umane și trafic de 
copii 

Procuratura Generală; 
Curtea Supremă de Justiție;  
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 

Centrul 
Internațional „La 
Strada”;organizații 
necomerciale; 
parteneri 

2018-
2019 

 

4.2.4. Audierea victimelor și 
martorilor în condițiile 
prevăzute de art.115 din Codul 
de procedură penală al 
Republicii Moldova nr. 122-XV 
din 14 martie 2003 și utilizarea 
înregistrărilor de către instanțele 
de judecată 

Procuratura Generală; 
Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane); 
Curtea Supremă de Justiție   

Centrul 
Internațional „La 
Strada”; 
Centrul pentru 
asistența și 
protecția victimelor 
și prezumatelor 
victime ale 
traficului de ființe 
umane 

2018-
2020 

 

4.3. Restabilirea drepturilor victimelor traficului de ființe umane și acordarea compensațiilor 
Obiectiv general 14: 

Asigurarea drepturilor victimelor traficului de ființe umane la compensare și despăgubiri în corespundere cu prejudiciul suportat 
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6 Activitate suplimentară, care contribuie la atingerea obiectivului specific 14.1.: CI “La Strada” la solicitarea organelor de drept în cadrul cauzelor penale a pregătit 
şi oferit: 
-11 rapoarte de evaluare psihologică şi 
- 1 raport de constatare pe cazuri prevăzute de abuz sexual asupra copilului şi exploatare sexuală comercială a copilului. Aceste rapoarte se utilizează ca dovadă 
abuzului cauzat şi consecinţelor acestuia, precum şi pentru protecţia victimelor şi martorilor. 

Obiectiv specific 14.1: 
Asigurarea accesului victimelor traficului de ființe umane la informaţii despre posibilităţile de compensare şi procedurile judiciare  

sau administrative relevante6 
4.3.1.  Informarea victimelor 
despre mecanismul de 
compensare  

Ministerul Afacerilor Interne;  
Procuratura Generală; 
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 

Organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

 

Obiectiv specific 14.2: 
Realizarea respectării drepturilor victimelor traficului de ființe umane la compensare financiară din partea statului 

4.3.2. Implementarea  
Regulamentului de activitate al 
Comisiei interdepartamentale 
pentru compensarea financiară 
de către stat a prejudiciului 
cauzat prin infracțiune  și 
monitorizarea procesului de 
compensare financiară a 
victimelor traficului de ființe 
umane 

Ministerul Justiţiei; 
Ministerul Finanţelor;   
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale   

 2018-
2020 

În curs de realizare 
În perioada de raportare, în adresa Comisiei interdepartamentale 
pentru compensarea financiară de către stat a prejudiciului 
cauzat prin infracțiune nu a parvenit nici o cerere. 

Secțiunea a 5-a 
PARTENERIAT INTERNAŢIONAL 

5.1. Parteneriat internațional 
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7 Activități suplimentare, care contribuie la atingerea obiectivului specific 15.1.:  
- Experţii CI „La Strada” au luat parte în implementarea primului proiectul comun al MAI Lituania şi MAI Moldova în domeniul anti-trafic, finanţat de EU, şi 
anume: 
1) au contribuit la elaborarea Raportului de evaluare/fezabilitate privind dezvoltarea cooperării multidisciplinare şi intersectoriale în domeniul anti-trafic Moldova; 
2) au participat ca prezentatori şi moderatori în atelier de lucru “Schimbul de practici bune în cooperarea organelor de stat cu organizaţii neguvernamentale şi actorii 
netradiţionale în identificarea, asistarea şi protecţia victimelor TFU. Discuţia modalităţilor de dezvoltare”, organizat de către IGP pentru actorii anti-trafic la 29-
30.05.2018. 
- La solicitarea Secretariatului GRETA din 07.06.18 CI „La Strada” a oferit sugestii pentru chestionarul de evaluare pregătit de experţii GRETA pentru runda a 3-a 
de evaluare implementării Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane. 

Obiectiv general 15:  
Consolidarea cooperării dintre autorităţile competente, partenerii de implementare din ţările de destinaţie, tranzit şi de origine  în vederea  

eficientizării prevenirii și combaterii traficului de ființe umane 
Obiectiv specific 15.1: 

Dezvoltarea colaborării internaționale cu principalele state de destinaţie și de tranzit7 
5.1.1. Încheierea acordurilor 
bilaterale  cu țările de destinație 
și tranzit  în materie de 
repatriere, asistență, protecție și 
urmărire penală 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Procuratura Generală;  
Ministerul Afacerilor Interne;  
Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene;  
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 
 

2018-
2020 

 

5.1.2. Efectuarea investigaţiilor 
internaţionale, inclusiv prin 
intermediul Echipelor comune 
de investigații   

Procuratura Generală;  
Ministerul Afacerilor Interne;  
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 

 2018-
2020 

 

Obiectiv specific 15.2: 
Asigurarea schimbului de  informaţii şi alte forme de asistenţă juridică internaţională 

5.1.3. Utilizarea formelor de 
asistență juridică internațională 
pe cazurile de trafic de ființe 
umane și infracțiuni conexe 

Procuratura Generală;  
Ministerul Afacerilor Interne;  
Ministerul Justiţiei;  
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 

 2018-
2020 

În curs de realizare 
Procurorii au înaintat 23 cereri de solicitare a asistenței juridice 
internaționale în materie penală, pentru a investiga 
circumstanțele cazurilor, inclusiv și pe teritoriul țărilor de 
destinație sau tranzit. În aceiași perioadă, procurorii nu au 
identificat cazuri de TFU, care justifică crearea Echipelor 
comune de investigații (JIT). 
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Ministerul Justiției în perioada de raportare nu a recepționat 
comisii rogatorii și cereri de transfer de proceduri penale.  Nici o 
persoană nu a fost extrădată. 

Obiectiv specific 15.3: 
Consolidarea cooperării cu agenţiile internaţionale 

5.1.4. Dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare prin intermediul 
organizațiilor internaționale cu 
autoritățile competente din ţările 
de origine, tranzit și destinaţie 
ale traficului de fiinţe umane  
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