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CONTEXT GENERAL 

 

În data de 18 octombrie 2016 a fost marcată „Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de fiinţe umane”. Cu această ocazie, în Republica Moldova, 

pentru al V-lea an consecutiv, s-a desfăşurat Campania naţională „Săptămâna de 

luptă împotriva traficului de fiinţe umane”. 

Acest eveniment a fost organizat de către Secretariatul permanent al 

Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane (SP) în 

colaborare cu autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile non-

guvernamentale şi internaţionale din Republica Moldova. Campania dată a avut 

drept scop sensibilizarea societăţii despre riscurile şi consecinţele traficului de 

fiinţe umane (TFU), progresele înregistrate de către comunitatea antitrafic, 

impedimentele în implementarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta 

împotriva TFU. 

SP a coordonat procesul de elaborare a Matricei activităţilor pentru 

desfăşurarea Campaniei naţionale, fiind plasată pe pagina oficială a comunităţii 

antitrafic 
1
. 

Cu aportul organizaţiilor partenere, precum Fundaţia Elveţiană „Terre des 

Hommes” Moldova, Misiunea OSCE în Moldova, Centrul Naţional de Prevenire a 

Abuzului faţă de Copii a fost posibilă editarea materialelor informaţionale cu 

privire la prevenirea şi combaterea TFU. La şedinţa de lucru din 4 octombrie 2016 

cu secretarii Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU (CT) acest suport 

metodologic a fost distribuit de către SP, după cum urmează: 

 

Nr. Organizaţia Materiale Cantitate 

1. Fundaţia Elveţiană „Terre 

des Hommes” Moldova 

Poster „Familii fără hotare” în 

limba română 

500 

Poster „Familii fără hotare” în 

limba rusă 

50 

Poster informaţional „Protecţia 

copiilor” 

450 

Pliante HUB (Protecţia Copilului) 100 

Broşuri/ghid pentru părinţi 480 

Carnete „Familii fără hotare” în 

limba română 

480 

Carnete „Familii fără hotare” în 

limba rusă 

250 

Carduri „Linia Fierbinte” 650 

2. Misiunea OSCE în Moldova Foi volante privind promovarea 

site-ului www.antitrafic.gov.md 

(A5) în limba română 

700 

                                                           
1
 http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=ro&idc=101 

https://www.facebook.com/antitrafic/ 

http://www.antitrafic.gov.md/
http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=ro&idc=101
https://www.facebook.com/antitrafic/
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Foi volante privind promovarea 

site-ului www.antitrafic.gov.md 

(A5) în limba rusă 

300 

Foi volante privind promovarea 

siteului www.antitrafic.gov.md 

(A3) în limba română 

700 

Foi volante privind promovarea 

site-ului www.antitrafic.gov.md 

(A3) în limba rusă 

300 

CD-uri cu video tematice 

 

35 

Pungi Eco 50 

3. Centrul Naţional de 

Prevenire a Abuzului faţă de 

Copii 

Ghidul intervievatorului „Audierea 

în spaţii special amenajate a 

copiilor-victime sau martori ai 

infracţiunilor” 

50 

Ghid pentru părinţi „Cum să 

protejăm adolescenţii de abuzul 

emoţional” 

50 

Foi volante „Audierea copiilor 

victime/martori ai infracţiunilor în 

condiţii speciale”.  

100 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.antitrafic.gov.md/
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ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN CADRUL CAMPANIEI NAŢIONALE 

”SĂPTĂMÂNA DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE FIINŢE 

UMANE” 

 

 

La nivel central 

______________________________________________________________ 

În scopul pregătirii şi desfăşurării Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă 

împotriva traficului de fiinţe umane”, SP în parteneriat cu Misiunea OIM în 

Moldova a organizat şedinţa de lucru cu secretarii CT la data de 4 octombrie 

2016
2
, în cadrul căreia a fost discutată Matricea activităţilor pentru desfăşurarea 

Campaniei antitrafic, care prevede acţiuni ce vor fi realizate în cadrul acesteia. În 

cadrul evenimentului, secretarilor CT le-au fost distribuite materiale informative 

pentru a fi utilizate şi diseminate în teritoriu.  

În cadrul şedinţei a fost prezentată o notă informativă cu privire la 

implementarea politicilor de prevenire şi combatere a TFU la nivel local în primele 

6 luni ale anului 2016, rezultatele înregistrate, lacunele şi recomandările pentru 

următoarea jumătate de an.  

La fel, secretarii CT s-au expus cu privire la provocările pe care le întâmpină 

în activitatea lor. 

Campania naţională a fost lansată la 18 octombrie 2016 printr-o Conferinţă de 

presă
3
. La eveniment au participat reprezentanţii instituţiilor publice, societăţii 

civile, organizaţiilor internaţionale şi reprezentanţii mass-media. 

Conferinţa de presă a fost prezidată de către Vicepreşedintele Comitetului 

naţional pentru combaterea TFU, ministrul afacerilor interne, Alexandru Jizdan şi 

viceministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei, Viorica Dumbrăveanu. 

Alexandru Jizdan, ministrul afacerilor interne a remarcat importanţa Centrului 

pentru Combaterea Traficului de Persoane (CCTP) menţionând că acesta reprezintă 

unitatea primară de combatere a TFU, cu  competenţă de urmărire penală şi organ 

special de investigaţii, care descoperă noi tendinţe ale fenomenului TFU, ce 

implică atât modificarea radicală a unor metode de recrutare a victimelor, cât şi 

apariţia unor noi forme de exploatare, care adesea nu au mai fost întâlnite nici pe 

arena internaţională.  

A fost menţionat, că pe parcursul anului curent, se manifestă o tendinţă 

descendentă a infracţiunilor de TFU, comparativ cu perioadele analogice ale anilor 

precedenţi (a.2014, a.2015), fiind înregistrate 94 infracţiuni de TFU vis-a-vis de 

125 şi 126 infracţiuni înregistrate în anii precedenţi. 

Cu referire la formele exploatării a TFU, pe parcursul ultimilor ani, se observă 

o creştere a infracţiunilor de TFU în scop de exploatare prin muncă forţată, fiind 

                                                           
2
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=770&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Sedinta-de-lucru-cu-

secretarii-Comisiilor-teritoriale-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane 
3
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=787&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Conferinta-de-presa-cu-

privire-la-lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane 

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=770&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Sedinta-de-lucru-cu-secretarii-Comisiilor-teritoriale-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=770&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Sedinta-de-lucru-cu-secretarii-Comisiilor-teritoriale-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=787&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Conferinta-de-presa-cu-privire-la-lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=787&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Conferinta-de-presa-cu-privire-la-lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane
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înregistrată, astfel, o ascendenţă a numărului de victime bărbaţi identificaţi în 

comparaţie cu numărul de victime femei. 

În perioada anului curent, în cadrul investigaţiilor efectuate de către organele 

de poliţie, s-a conturat o nouă tendinţă TFU în scop de exploatare în traficul de 

droguri pe teritoriul Federaţiei Ruse. 

Viceministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei, Viorica Dumbrăveanu a 

reiterat că în anul 2015, Sistemul Naţional de Referire (SNR) a oferit asistenţă 

pentru 98 victime ale TFU, dintre acestea 45 femei, 30 bărbaţi şi 23 copii. 

Potenţialele victime ale TFU constituie 402 persoane. În acest context, a fost 

remarcată  activitatea Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor 

victime ale TFU, care se află în subordinea Ministerului muncii, protecţiei sociale 

şi familiei (MMPSF) şi are în competenţă  acordarea suportului respectiv acestei 

categorii de beneficiari. În decursul a 6 luni a anului 2016 au fost asistate 54 

victime ale TFU şi 266 potenţiale victime ale TFU. A fost remarcat faptul că, pe 

lângă acest tip de serviciu, pe întreg teritoriul ţării mai activează încă 8 centre care 

oferă servicii victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. 

Generalizând cele menţionate în cadrul conferinţei de presă, se poate afirma 

cu certitudine că Guvernul Republicii Moldova îşi consolidează continuu poziţia în 

faţa fenomenului TFU prin armonizarea politicilor naţionale antitrafic la 

standardele internaţionale şi crearea parteneriatelor cu societatea civilă şi 

organizaţiile internaţionale. 

 Un alt eveniment organizat la 18 octombrie în incinta Bibliotecii Municipale 

”B.P. Haşdeu”
4
 se referă la întâlnirea publică în domeniul antitrafic cu tinerii care 

studiază la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea de Stat 

din Moldova şi Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică. 

În cuvântul de deschidere, Maria Gratschew, Coordonator al Programului 

antitrafic şi gender, Misiunea OSCE în Moldova, a menţionat despre activităţile pe 

care misiunea le susţine în vederea prevenirii şi combaterii TFU, în mod special 

proiectul ce ţine de teatrul social ca un instrument de prevenire a acestui flagel. 

Echipa teatrului social de la Liceul Teoretic (LT) “Hyperion” a prezentat o 

mini-piesă la subiectul prevenirii TFU şi riscurile acestuia pentru tinerii de azi, 

având o abordare inovativă şi inedită. 

Subiectul în cauză a fost discutat cu tinerii utilizându-se mai multe activităţi 

interactive, precum „Asocierea cuvintelor cu fenomenul traficului de fiinţe 

umane”, “Dacă aş fi….aş” în cadrul cărora tinerii au venit cu sugestii şi 

recomandări în vederea implicării fiecăruia dintre participanţi în prevenirea TFU, 

spre exemplu: plasarea în instituţiile de învăţământ a informaţiilor despre TFU şi 

datele de contact a actorilor la care se pot adresa în cazuri de urgenţă, oferirea de 

informaţii colegilor din instituţiile de învăţământ din mediul rural de baştină a 

participanţilor, etc. 

Evenimentul s-a încheiat cu o donaţie de carte specializată şi materiale din 

domeniul prevenirii şi combaterii TFU şi a fost organizat de către SP în parteneriat 

cu Misiunea OSCE în Moldova. 
                                                           
4
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=791&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Teatru-social-ca-

instrument-de-prevenire-a-traficului-de-fiinte-umane 

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=791&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Teatru-social-ca-instrument-de-prevenire-a-traficului-de-fiinte-umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=791&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Teatru-social-ca-instrument-de-prevenire-a-traficului-de-fiinte-umane
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La Universitatea de Stat din Moldova şi Colegiul de Informatică în perioada 

18-19 octombrie 2016 au fost organizate prelegeri publice la tema „Evoluţia 

fenomenului TFU în Republica Moldova” desfăşurate de către CCTP. 

În perioada 18-19 octombrie, la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 

au fost organizate prelegeri publice la disciplina Drept comunitar, cu tematica: 

Combaterea TFU prin prisma legislaţiei în vigoare – realitate şi perspectivă şi 

disciplina Educaţia incluzivă, cu tematica: Prevenirea şi combaterea traficului de 

copii (TC). În 20 octombrie a fost desfăşurată o dezbatere la disciplina Drept, cu 

tematica: Impactul TFU asupra societăţi. Iar în 22 octombrie a fost organizată 

activitatea extracurriculară în cadrul lucrului individual al studenţilor, cu tematica: 

„Prevenirea traficului de copii în scopul exploatării”. 

În cadrul Liceului-internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” au 

fost desfăşurate ore de dirigenţie în clasele treptelor gimnaziale şi liceale, cu 

genericul: „Tu poţi fi următoarea victimă”, în clasele treptei primare : „Cum să ne 

comportăm ca să nu devenim victime ale TFU”. Pentru clasele a VIII-a fost 

organizată masa rotundă cu tematica: „Prevenirea şi combaterea TFU”, la care au 

fost invitaţi câţiva părinţi ce activează în domeniul jurisprudenţei pentru a prezenta 

unele informaţii la subiect. Elevii claselor liceale au participat la concursul de 

eseuri: „TFU - un pericol pentru societate”, iar elevii claselor gimnaziale au 

participat la concursul de postere: ”STOP traficului de fiinţe umane ”. 

Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” în perioada săptămânii 

antitrafic au fost organizate ore de dirigenţie, în cadrul cărora au fost informaţi 

elevii claselor gimnaziale şi liceale despre fenomenul TFU şi despre pericolul şi 

consecinţele acestui fenomen. La fel, a fost desfăşurată o şedinţă cu tematica: 

„Lupta împotriva TFU” pentru elevii claselor a V-a – a IX-a, cu participarea 

inspectorului IPM CPS Râşcani. La masa rotundă: „Pericolul şi consecinţele TFU” 

a fost proiectat filmul documentar: „Traficul de fiinţe umane ”. 

Colegiul Naţional de Coregrafie a realizat ore de dirigenţie la subiectele de 

reper: „Maturitate, libertate, responsabilitate”, „Nevoia şi dorinţa de a pleca din 

ţară”, „Vacuumul existenţial acasă şi viaţa frumoasă departe de ea. Mit sau 

Realitate”, „A fi stăpân al propriei vieţi”. În cadrul dezbaterilor organizate cu elevii 

anilor I-II de studii, a fost invitat un jurist/specialist în problemele TFU. A fost 

efectuat şi un sondaj aplicat elevilor anului I-II, care a avut scopul de a identifica 

gradul de cunoaştere a acestora în raport cu procedurile şi riscurile plecării la 

muncă peste hotare. 

În perioada 18-24 octombrie, Colegiul de Arte Plastice „Alexandru 

Plămădeală” a organizat în parteneriat cu Misiunea OSCE în Moldova prelegerea 

publică „Combaterea TFU” şi expoziţia–concurs „ARTitudine împotriva TFU”. 

A fost lansat vernisajul expoziţiei–concurs, cu participarea Misiunii OSCE în 

Moldova şi Asociaţia Centrul de Drept Căuşeni şi al Mişcării bărbaţilor împotriva 

traficului de fiinţe umane. 

Pe tot parcursul Săptămânii antitrafic Teatrul Naţional de Stat „Vasile 

Alecsandri” a montat piesa „Târfa de marţi”, spectacol ce abordează problema 

TFU în colaborare cu Ministerul Culturii şi instituţiile din subordine, Misiunea 
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OSCE în Moldova, Asociaţia Centrul de Drept Căuşeni şi Mişcarea bărbaţii 

împotriva TFU. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în intervalul 18 -24 octombrie 

2016 a diseminat informaţia şi spoturile video generice atât pe pagina web
5
, cît şi 

reţelele de socializare
6
 ale Agenţiei. 

În perioada de referinţă, la punctele de trecere a frontierei de stat de către 

Departamentul Poliţiei de Frontieră, au fost repartizate 24100 broşuri informative 

cu privire la drepturile reţinutului străin, inclusiv în cazuri de săvârşire a 

infracţiunilor privind TFU. 

Ministerul Sănătăţii a desfăşurat la data de 19 octombrie 2016 masa rotundă la 

tema: „Trasabilitatea în prelevarea de organe şi ţesuturi” la care au participat 6 

coordonatori de transplant din instituţiile autorizare. 

În cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova la 20 octombrie 

2016 a avut loc masa rotundă: „Aspecte psihosociale ale victimelor şi potenţialelor 

victime ale TFU”
7
 şi a vizat studenţi de la Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale 

Educaţiei şi Asistenţă Socială.  

Discuţiile în cadrul mesei rotunde s-au axat pe problematica TFU şi soluţiile 

în contextul socio-cultural al Republicii Moldova, cu accent pe implicarea tinerilor 

în activităţi de sensibilizare şi voluntariat în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor care 

au în competenţă responsabilitatea prevenirii şi combaterii TFU. 

Prezenţi la eveniment, studenţii au avut oportunitatea să abordeze aspectele 

legate de profilul victimei TFU, profilul traficantului, formele TFU, riscurile ce le 

prezintă pentru persoane şi care ar putea fi acţiunile ce ar contribui esenţial la 

prevenirea acestui flagel. 

În final, organizatorul evenimentului SP în parteneriat cu Misiunea OSCE în 

Moldova au donat cărţi specializate şi materiale informative în domeniul prevenirii 

TFU fondului de carte a universităţii. 

La 20 octombrie în incinta Institutului de Stat de Relaţii Internaţionale din 

Moldova s-a desfăşurat prelegerea publică la tema: „Riscurile fenomenului 

traficului de fiinţe umane” şi a avut menirea de a sensibiliza şi informa studenţii de 

la Facultatea Drept, Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice despre 

fenomenul TFU, tendinţele şi consecinţele acestuia. 

Principalele aspecte abordate în contextul prelegerii s-au axat pe aşa subiecte 

precum: retrospecţia politicilor naţionale în prevenirea şi combaterea TFU în 

Republica Moldova; activităţile pe segmentul prevenirii şi combaterii TFU, care au 

fost expuse de specialişti ai a Direcţiei Drept şi Relaţii Consulare; activitatea de 

investigare a CCTP în domeniul combaterii TFU la nivel naţional, zonele 

geografice de destinaţie şi tipul de exploatare a victimelor TFU, dinamica şi 

reprezentativitatea cazurilor de TFU şi a TC; colaborarea Organizaţiei pentru 

Securitate şi Cooperare în Europa prin prisma proiectelor antitrafic, implementate 

în Republica Moldova. 

                                                           
5http://agepi.gov.md/ro/news/s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-de-lupt%C4%83-%C3%AEmpotriva-traficului-de-fiin%C5%A3e-umane 
6www.facebook.com/AGEPI/?fref=ts 
7
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=792&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Masa-rotunda-Aspecte-

psihosociale-ale-victimelor-si-potentialelor-victime-ale-traficului-de-fiinte-umane 

http://agepi.gov.md/ro/news/s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-de-lupt%C4%83-%C3%AEmpotriva-traficului-de-fiin%C5%A3e-umane
http://www.facebook.com/AGEPI/?fref=ts
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=792&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Masa-rotunda-Aspecte-psihosociale-ale-victimelor-si-potentialelor-victime-ale-traficului-de-fiinte-umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=792&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Masa-rotunda-Aspecte-psihosociale-ale-victimelor-si-potentialelor-victime-ale-traficului-de-fiinte-umane
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Studenţii au avut oportunitatea să obţină cunoştinţe practice şi să 

interacţioneze cu reprezentanţii instituţiilor vizate. Evenimentul s-a finalizat cu o 

donaţie de carte specializată pentru biblioteca IRIM. 

Organizatorii acestui eveniment au fost: SP în colaborare cu Direcţia Drept şi 

Relaţii Consulare a MAEIE, CCTP şi Misiunea OSCE în Moldova. 

În perioada 20-21 octombrie 2016 prin platforma Centrului de asistenţă şi 

protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei cu susţinerea Misiunea OIM în Moldova, au fost 

organizate două mese rotunde cu tematica: „Prevenirea şi combaterea TFU”, la 

care au participat membrii echipelor multidisciplinare teritoriale şi primarii din 

localităţi (or. Cimişlia şi Floreşti). 

În vederea elaborării instrumentelor instituţionale de evaluare a potenţialilor 

donatori, Ministerul Sănătăţii şi Agenţia de Transplant la 21 octombrie 2016 a 

organizat o şedinţă de lucru. 

La 24 octombrie 2016 a avut loc prezentarea raportului CCTP „Monitorizarea 

situaţiei în domeniul traficului de fiinţe umane - analiza stării şi dinamicii 

infracţionale pentru anul 2015”
8
. Evenimentul a întrunit reprezentanţi ai 

autorităţilor publice centrale, organizaţii non-guvernamentale, organizaţii 

internaţionale şi mass-media. 

La 24 octombrie,  SP a organizat o dezbatere publică pe segmentul prevenirii 

TFU
9
 care s-a desfăşurat în cadrul Bibliotecii „Ovidius” din mun. Chişinău la care 

au participat studenţii de la Centrul de Excelenţă în Construcţii. 

Principalele subiecte abordate de reprezentanţii SP s-au centrat pe informarea 

tinerilor referitor la riscurile TFU, tabloul general al comunităţii antitrafic la nivel 

naţional, formele de exploatare şi zonele geografice de destinaţie a victimelor TFU, 

profilul victimelor TFU, profilul traficantului, implicarea în activităţile antitrafic 

promovate la nivel comunitar. 

Tinerii au fost cointeresaţi de subiectul dat, intrând în dialog direct cu 

interlocutorii, şi totodată fiind cointeresaţi de segmentul de accesibilitate la 

informaţii ce ar putea să îi ajute să evite pe cât posibil situaţiile de risc. 

SP a donat cărţi specializate şi materiale informative în domeniul prevenirii 

TFU fondului de carte a bibliotecii. 

Ministerul Educaţiei în perioada 18 - 24 octombrie 2016 a organizat în 32 de 

raioane şi 2 municipii ore de dirigenţie, mese rotunde, instruiri, jocuri tematice etc. 

Acţiunile au cuprins 1275 de instituţii de învăţământ primar şi secundar general şi 

la care au participat 260410 elevi şi 21310 profesori, părinţi. În 86 instituţii de 

învăţământ profesional tehnic au participat 30 000 elevi şi 3000 de profesori. Iar în 

31 instituţii de învăţământ superior au fost organizate dezbateri, lecţii publice, 

seminare de informare şi sensibilizare, voluntariat tematic cu participarea a 43 000 

şi 2000 de profesori. 

Concursul foto cu genericul „Tinerii împotriva TFU în/prin obiectiv” 

organizat de către Ministerul Tineretului şi Sportului a fost lansat la 18 octombrie  

                                                           
8http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=795&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Prezentarea-raportului-Monitorizarea-situatiei-in-
domeniul-traficului-de-fiinte-umane-analiza-starii-si-dinamicii-infractionale-pentru-anul-2015 
9http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=796&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Dezbatere-publica-pe-segmentul-prevenirii-traficului-

de-fiinte-umane 

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=795&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Prezentarea-raportului-Monitorizarea-situatiei-in-domeniul-traficului-de-fiinte-umane-analiza-starii-si-dinamicii-infractionale-pentru-anul-2015
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=795&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Prezentarea-raportului-Monitorizarea-situatiei-in-domeniul-traficului-de-fiinte-umane-analiza-starii-si-dinamicii-infractionale-pentru-anul-2015
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=796&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Dezbatere-publica-pe-segmentul-prevenirii-traficului-de-fiinte-umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=796&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Dezbatere-publica-pe-segmentul-prevenirii-traficului-de-fiinte-umane
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avînd drept scop sensibilizarea tinerilor asupra riscurilor şi consecinţelor TFU. 

Evenimentul a fost însoţit de o festivitate de decernare a premiilor pentru cele mai 

bune fotografii. 

În perioada 18 - 24 octombrie 2016 au fost întreprinse şi alte acţiuni de 

sensibilizare a publicului larg:  

1. Lansarea unui comunicat de presă, elaborat la nivelul european de către un şir 

de organizaţii neguvernamentale şi subsemnat de către CI ”La Strada”, care a 

fost transmis tuturor instituţiilor media
10

; 

2. Pe pagina facebook a CI „La Strada” a fost plasat un spot antirafic cu 

participarea interpretei Aura. Urmare a popularizării, acesta a acumulat 977 de 

vizualizări; 

3. Voluntarii CI „La Strada” au desfăşurat în perioada vizată 6 seminare 

informative antitrafic în instituţii de învăţămînt preuniversitar; 

 

A.O. ”Generaţia PLUS” a amenajat 39 de instituţii de învăţământ 

preuniversitar din  mun. Chişinău, or. Străşeni şi Nisporeni cu afişe de informare în 

scopul de prevenire a TFU.  

În 4 instituţii de învăţământ în holurile instituţiilor pe parcursul pauzelor au 

fost derulate mai multor filme de scurt metraj cu scopul prevenirii TFU, 

distribuirea de foi volante şi completarea unui chestionar (LT „Ginta Latină”, LT 

„Mircea cel Bătrîn”, LT „Petru Rareş” şi LT „Gaudeamus”,). De asemenea, în 

aceste instituţii elevii claselor VII-XII au vizionat filmul „Nefarious”. La 

programul de festivităţi a instituţiilor menţionate au participat 707 elevi. A fost 

lansat şi un program de prevenire cu genericul „STOP traficului de persoane” 

desfăşurat în data de 24 octombrie în or. Nisporeni în incinta Gimnaziului „Mihai 

Eminescu”, participând 72 de beneficiari, fiind, totodată, distribuite şi materiale de 

sensibilizare. 

În data de 23 octombrie, A.O. „Generaţia PLUS” a realizat o campanie 

publică de informare cu genericul „Nu-mi vinde viitorul”, care s-a desfăşurat în 

municipiul Chişinău, Scuarul Catedralei. In cadrul acestui eveniment au participat 

20 de voluntari ce au distribuit materiale de sensibilizare, de asemenea au fost 

chestionaţi trecătorii care au fost disponibili să completeze chestionarele. 82 de 

persoane cu vârsta cuprinsă între 14-75 de ani, au completat chestionarul şi 1240 

de persoane au primit materiale informative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 http://migratiesigura.lastrada.md/blog/2016/10/20/accesul-la-compensatie-pentru-persoanele-

traficate/ 

http://migratiesigura.lastrada.md/blog/2016/10/20/accesul-la-compensatie-pentru-persoanele-traficate/
http://migratiesigura.lastrada.md/blog/2016/10/20/accesul-la-compensatie-pentru-persoanele-traficate/
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La nivel regional\local 

 

 

În conformitate cu informaţiile recepţionate din partea CT este de menţionat 

faptul că, doar 30 CT din numărul total de 35 au furnizat informaţie relevantă 

pentru elaborarea Notei informative a Campaniei antitrafic. Urmare, din 

informaţiile recepţionate, remarcăm că autorităţile au utilizat portalurile oficiale ale 

Consiliilor raionale/municipale/UTA Găgăuzia pentru mediatizarea activităţilor 

antitrafic. Realizând o sinteză asupra activităţilor desfăşurate de către CT, 

menţionăm că per general, activităţile au fost focusate pe informarea elevilor din 

cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi a tinerilor din instituţiile 

universitare de învăţământ. 

CT au utilizat ca instrument de mediatizare a Campaniei naţionale panourile 

din incinta instituţiilor publice. La fel, cu aportul partenerilor antitrafic au fost 

distribuite materiale informative de către APL, asistenţii comunitari şi inspectorii 

de poliţie. Din datele expuse în rapoartele CT, concluzionăm că 80194 de persoane 

(adulţi şi copii) de la nivel local au beneficiat de informaţie utilă în domeniul 

antitrafic. Se menţionează că, o platformă des folosită au fost orele de dirigenţie şi 

educaţie civică, în cadrul cărora au fost abordate aspecte privind prevenirea şi 

combaterea TFU. 

Pozele de mai jos reflectă o parte din activităţile ce au fost organizate de către 

membrii CT Bălţi în cadrul căreia a avut loc sesiunea de sensibilizare a elevilor din 

instituţiile de învăţământ preuniversitar. 
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Cel puţin 242 specialişti de la nivel comunitar s-au implicat în activităţi de 

sensibilizare a publicului larg, după cum urmează:  

 

Zona NORD 

 

OCNIŢA 

În raionul Ocniţa s-au organizat şi desfăşurat o serie de acţiuni tematice: 

- Distribuirea materialelor informative prin intermediul asistenţilor sociali 

comunitari, menite să sensibilizeze publicul larg referitor la fenomenul dat; 

- Organizarea unei şedinţe de lucru cu asistenţii sociali comunitari cu tematica: 

„Familiile în situaţie de risc – potenţiale victime ale TFU”; 

- Desfăşurarea seminarului instructiv organizat de către ONG “Stimul” cu 

tematica: ”Violenţa în familie - o problemă privată sau un flagel social?”. În 

cadrul acestui seminar s-a discutat problema violenţei în familie, în special 

violenţa asupra copiilor; 

- Desfăşurarea în instituţiile şcolare din teritoriu a unei Campanii de informare a 

tinerilor cu tematica: „Persoana informată este mai greu traficată”; 

- Dezvoltarea parteneriatelor între organizaţiile implicate în prevenirea şi 

combaterea TFU(întruniri)- EMT, CT; 

- Facilitarea iniţierii unei afaceri – cursuri de instruire organizate de către Agenţia 

Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ATOFM); 

- Organizată o masă rotundă cu tematica: „Am dreptul să ştiu” de către Consiliul 

raional al Tinerilor; 

- Discutarea în cadrul şedinţelor Consiliului raional pentru Protecţia Drepturilor 

Copiilor a problemelor protecţiei copiilor, copiilor aflaţi în dificultate. 

 

DONDUŞENI 

În instituţiile de învăţământ general din raion au fost organizate 111 activităţi 

cu prezenţa a 2156 participanţi: ore de dirigenţie, dezbateri, mese rotunde, instruiri, 

vizionarea filmelor tematice, piese de teatru, concursuri de desene etc.  

 

RÂŞCANI 

La nivelul raional au fost realizate activităţi de sensibilizare şi informare cu 

participarea a 12630 tineri şi 1340 părinţi: ore de educaţie civică şi de dirigenţie, 
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dezbateri, mese rotunde, dezbateri, vizionarea filmelor, concurs de desene şi gazete 

de perete, publicarea articolelor în ziarul raional. Au fost desfăşurate discuţii cu 

beneficiarii Centrului multifuncţional „Renaştere” şi activităţi de informare în 

bibliotecile publice. 

 

SOROCA 

În raionul Soroca au fost organizate acţiuni precum: 

1. Distribuirea materialelor informative, inclusiv cu datele de contact ale liniilor 

fierbinţi, în localităţile din raion; 

2. Organizarea discuţiilor cu membrii EMT, inclusiv asistenţii sociali comunitari 

şi  primarii,  cu referire la prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 228 din 28.03.2014 

cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare 

teritoriale din cadrul Sistemului Naţional de Referire;  

3. Instruirea asistenţilor sociali comunitari, în cadrul şedinţelor la tematica 

„Legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii TFU”. 

 

DROCHIA 

În perioada de referinţă au fost întreprinse activităţi de informare şi 

sensibilizare a publicului larg, plasându-se informaţiile pe site-ul instituţiilor 

publice şi reţelele de socializare, precum: Consiliul raional, primăriile, Direcţia 

Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, ATOFM, Inspectoratul de Poliţie, 

Inspectoratul teritorial de muncă, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport, instituţiile 

de învăţământ, Oficiul stării civile, Centrul de sănătate, Centrul pentru planificarea 

familiei „Ana”, Secţia evidenţă şi documentare a populaţiei, Centrul maternal 

„Ariadna”, Casa teritorială de asigurări sociale, Procuratura raionului şi Centrele 

de plasament pentru copii. 

De asemenea, au fost desfăşurate activităţi precum: afişarea panourilor 

informative, difuzarea spoturilor video generice, seminare informativ cu 

participarea tinerilor şomeri, mese rotunde, instruiri  tematice, careu informativ şi 

vizite de monitorizare în localităţile din raion. 

 

GLODENI 

Reprezentanţi ai Inspectoratului teritorial de Poliţie şi Direcţiei Asistenţă 

Socială şi Protecţie a Familiei au participat la masa rotundă  şi seminarul tematic 

prind prevenirea TFU. Evenimentul a avut loc la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”. 

La fel, au fost distribuite pliante, proiectate filme tematice în incinta instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar din raion (elevi claselor VII-VIII-IX). 

 

Municipiul BĂLŢI 

S-au organizat şi desfăşurat activităţi care au avut ca scop prevenirea 

fenomenului TFU în rândul adolescenţilor şi tinerilor din municipiu: 

 Plasarea comunicatului de presă şi a Matricei activităţilor pe site-ul Primăriei 

municipiului Bălţi
11

. 

                                                           
11

 http://balti.md/saptamina-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane/ 

http://balti.md/saptamina-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane/
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 Organizarea în data de 18 octombrie 2016 în incinta Bibliotecii Municipale, 

filiala pentru copii „Ion Creangă” a Expoziţiei de Artă la tema traficului  de 

persoane. Organizatori: IP Centrul de Criză Familială „Sotis”, AO „Onoarea şi 

Dreptul Femeii Contemporane”, ATiP Moldova şi voluntarii Corpului Păcii 

Moldova. 

 Difuzarea emisiunii TV „TFU- fenomen de crimă” cu participarea 

reprezentanţilor  APL, AO „Onoarea şi Dreptul Femeii Contemporane”, IP 

Centrului  de Criză Familială „Sotis”
12

. 

 Organizarea instruirilor: „Doar tu poţi rupe lanţul TFU”, „Dezvoltarea 

liderismului pentru a preveni TFU” în cadrul instituţiilor preuniversitare de 

învăţământ, USB „A. Russo”, LTR „Ion Creangă”, colegii şi şcoli vocaţional-

tehnice. Peste 405 de persoane informate. 

 Desfăşurarea mesei rotunde pentru profesori: „Metode de combatere ale 

TFU”, cu participarea a 20 de persoane. Consultaţii psihologice şi juridice pentru 

19 de persoane din grupul de risc organizate de AO „Onoarea şi Dreptul Femeii 

Contemporane”. 

 Desfăşurarea unui concurs pentru 12 angajaţi ai CCF „Sotis”, instruirii 

„Profilaxia TFU” pentru 14 femei/beneficiare ale serviciilor CCF „Sotis”, a 

instruirii cu participarea a 28 de elevi ai cl. XII – cu genericul: „TFU – mit sau 

realitate”. 

 Repartizarea a peste 200 de pliante/broşuri în rândul populaţiei, în mod 

special în rândul călătorilor (la gările  din mun. Bălţi), organizarea de către IP 

Centrul de Criză Familială ”Sotis” în parteneriat cu voluntarii Campaniei A21 

Ucraina,  USB „A. Russo” a activităţii de sensibilizare a societăţii civile „Walk For 

Freedom”, la care au participat 35 de persoane. 

În holurile Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei, a Agenţiei teritoriale 

pentru ocuparea forţei de muncă s-a difuzat spotul video cu subiectul: „TFU – 

fenomen global!”, au fost distribuite materiale informative.  

În cadrul şedinţei echipei multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului 

Naţional de Referire organizate la data de 21 octombrie 2016 de către Direcţia 

asistenţă socială şi protecţia familiei au fost discutate acţiunile ce necesită a fi 

întreprinse pentru a diminua nivelul de vulnerabilitate a populaţiei faţă de 

fenomenul TFU şi nevoia pentru a crea un spectru de servicii de incluziune socio-

profesională pentru beneficiarii SNR care sunt la evidenţă. 

În cadrul celor 111 de activităţi curriculare şi extracurriculare organizate în 25 

de instituţii  de învăţământ preuniversitare şi 7 Centre municipale pentru minori şi 

tineri din subordinea DÎTS mun. Bălţi au participat 11030 de elevi. O importanţă 

deosebită în procesul de planificare şi realizare a activităţilor de prevenire a TFU s-

a acordat educaţiei incluzive care prevede schimbarea şi adaptarea continuă a 

sistemului educaţional pentru a oferi educaţie de calitate tuturor copiilor şi 

tinerilor, inclusiv celor marginalizaţi sau celor care sunt într-un risc sporit de a fi 

excluşi din sistemul educaţional.  

                                                           
12

 http://btv.md/zhenshhiny-pobyvavshie-v-seksualnom-rabstve-stanovyatsya-besplodnymi/ 

http://btv.md/zhenshhiny-pobyvavshie-v-seksualnom-rabstve-stanovyatsya-besplodnymi/
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AO „Onoarea şi dreptul femeii contemporane” în parteneriat cu APL Bălţi, 

Centrul „Sotis” şi Corpul Păcii a promovat politicile de prevenire şi combatere a 

TFU prin activităţi de instruire, distribuirea informaţiei antitrafic, vizionarea şi 

discutarea filmului sârb ,,Surorile”, desfăşurarea concursului de artă a desenelor, 

realizarea emisiunii TV locală, consultaţii psihologice şi juridice. 

      Ca rezultat: 

-419 tineri instruiţi în domeniul antitrafic care vor promova aceste politici; 

-100 tineri au participat la concursul ,,Prevenim TFU prin arta desenului,”; 

-10000 de persoane sensibilizate în cadrul emisiunii TV despre pericolul TFU; 

-12 potenţiale victime ale TFU consiliate psihologic; 

-8 potenţiale victime ale TFU consultate juridic. 

 

 

SÂNGEREI 

În cadrul unităţii administrativ-teritoriale, CT în parteneriat cu autorităţile 

publice locale, organizaţii neguvernamentale, Inspectoratul de poliţie Sângerei, 

Direcţia Educaţie, Centrul Medicilor de Familie, Secţia Tineret şi Sport, Direcţia 

Asistenţă socială şi Protecţie a Familiei, AOFM a organizat o serie de acţiuni ce 

au avut drept scop sensibilizarea publicului larg despre fenomenul TFU şi 

consecinţele acestuia. 

Cele mai relevante acţiuni organizate de către Direcţia Asistenţă Socială şi 

Protecţia Familiei au fost: 

1. Şedinţa de informare şi prevenirea TFU cu asistenţii sociali comunitari din 

toate localităţile raionului Sângerei, în cadrul căreia 26 asistenţi sociali au fost 

informaţi despre măsurile de prevenire şi combatere a TFU.  

2. Materiale informative distribuite pentru panourile din cadrul primăriilor 

raionului Sângerei, având drept scop informarea comunităţii, privind măsurile de 

prevenire şi combatere a TFU. 

3. Şedinţe de informare şi prevenire a TFU organizate cu specialiştii din  cadrul 

Centrului de plasament temporar „Raza Soarelui” şi „Luminiţa” din or. 

Sângerei. 

4. Materiale informative de promovare a serviciilor de prevenire a TFU şi 

asistenţă pentru victimele/potenţialele victime ale TFU pe reţelele de socializare 

a DASPF Sângerei. 

5. Evaluate şi monitorizate 7 persoane victime ale violenţei în familie, fiindu-le 

acordate servicii de informare şi consiliere în domeniul TFU împreună cu 

asistenţii sociali comunitari. 56 vizite la domiciliu a copiilor lăsaţi fără 

supravegherea părinţilor (părinţi plecaţi peste hotare) realizate. 

6. Servicii de informare şi consiliere acordate în domeniul TFU pentru toate 

categoriile de populaţie. 

Printre cele mai relevante acţiuni întreprinse în instituţiile de învăţământ 

raionale, pot fi menţionate: 

 şedinţe cu diriginţii din instituţiile de învăţământ din raion: Liceul Teoretic „N. 

Casso”, Liceul Teoretic „D. Cantemir”, precum şi Gimnaziul „A. Crihan”, la tema: 



 15 

„Prevenirea şi combaterea TFU”, „Informarea şi sesizarea cazurilor grave de 

violenţă”; 

 în toate instituţiile de învăţământ preuniversitar s-au desfăşurat ore de dirigenţie 

cu genericul: „Identificarea cauzelor şi modalităţilor de prevenire a TFU”; 

 activităţi extraşcolare şi extracuriculare, fiind antrenaţi copii de diferite 

categorii de vârstă, începând cu elevii claselor I – XII-a, cadre didactice, diriginţii 

de clase, profesorii de educaţie civică, arte plastice, psihologi şcolari; 

 lecţii la subiectul: ,,Dreptul la o viaţă decentă” la Gimnaziul „I. Vatamanu”, LT 

„A. Russo”, Gimnaziul „V. Alecsandri”;  

 s-a lucrat cu diferite categorii de vârstă, începând cu clasele I-a–XII-a, prin 

desfăşurarea activităţilor: 

1. Lectură şi studii de caz: ,,Tu nu eşti singur”, în toate instituţiile de învăţământ. 

2. Concurs de desen cu genericul: ,,Tu nu eşti marfă” în toate instituţiile de 

învăţământ. 

3. Activitatea ,,Un mesaj pentru tine”, desfăşurată în  LT „I. Creangă”, LT ”A. 

Agape”, Gimnaziul din Bilicenii Vechi, Gimnaziul „A. Păunescu”.  

 S-au desfăşurat adunări generale cu părinţii în scopul informării părinţilor 

despre efectele negative ale violenţei în familie. 

În instituţiile raionale de învăţământ au fost petrecute convorbiri, de către 

Inspectoratul Biroului siguranţă copii al IP Sângerei, de către serviciul patrulă şi 

santinelă. În colaborare cu ofiţerii operativi de sector s-au petrecut măsuri de 

profilaxie, în locuri publice, locuri de agrement, locuri unde se adună tineretul, cu 

explicarea măsurilor de siguranţă, liniilor fierbinţi de informare despre 

posibilităţile de plecare peste hotarele RM fără a fi victimă a traficanţilor de 

persoane. 

Au avut loc seminare informative şi de instruire, desfăşurate de către ATOFM 

Sângerei, cu scopul de a oferi informaţii despre serviciile acordate, tehnici şi 

metode de căutare a unui loc de muncă cu ţelul prevenirii TFU. De asemenea, 

ATOFM a organizat în comun cu asistenţii sociali, o masa rotundă „Săptămâna de 

luptă împotriva TFU”, cu prezenţa a 36 de participanţi. 

Pe parcursul acestei perioade, în raion au avut loc un şir de activităţi în mod 

special de sensibilizare, cu implicarea directă a CT, distribuirea materialelor 

informative, cum ar fi pliante „Familii fără hotare”, pliante informative cu liniile 

fierbinţi ale comunităţii antitrafic, pliante „Protecţia copiilor” şi „Audierea copiilor 

victime/ martori ai infracţiunilor în condiţii speciale”, Ghidul intervievatorului 

„Audierea în spaţii special amenajate a copiilor-victime sau martori ai 

infracţiunilor”, Ghidul „Cum să protejăm adolescenţii de abuzul emoţional”, 

vizionarea/ rularea spoturilor video bazate pe mărturiile victimelor TFU. 

Centrele de Tineret „Progres” şi „Speranţa”, în parteneriat cu CSPT 

„Viitorul” Sângerei au desfăşurat un şir de activităţi educative în scopul de a 
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informa copiii cu referire la fenomenul TFU. În cadrul activităţilor, copiii au 

fost informaţi despre TFU, urmărind diverse spoturi publicitare, filme 

documentare, cazuri reale din viaţa unor victime. Evenimentul s-a finalizat cu un 

flash-mob cu genericul: ,,Mă informez şi călătoresc” desfăşurat în Piaţa Centrală 

din oraş, organizat de către Consiliul Tinerilor Sângerei, iar trecătorilor le-au 

fost distribuite pliante informative utile despre TFU, cum identificăm un copil 

victimă, unde putem raporta un caz de trafic etc. 

 

FLOREŞTI 

În cadrul săptămânii antitrafic în raion au fost organizate un şir de activităţi 

prin intermediul CT, precum: 

 Distribuirea materialelor informaţionale privind prevenirea TFU; 

 Şedinţă comună a CT cu EMT în prevenirea şi combaterea TFU; 

 Difuzarea spoturilor video cu mărturii ale victimelor TFU copiilor plasaţi în 

serviciul „Casa comunitară pentru copii în situaţii de risc”; 

 Mese rotunde cu subiectul: „Pericolele şi consecinţele TFU” organizate de către 

asistenţii sociali comunitari în colaborare cu diriginţii de clase din Gimnaziile 

din s. Gura Căinari, s. Domulgeni; 

 Dezbatere publică cu participarea elevilor din LT „I. Creangă” şi LT “M. 

Costin” dornici de a cunoaşte mai multe informaţii despre fenomenul TFU, 

organizată de colaboratorii bibliotecii publice orăşeneşti „Ion Creangă” în 

colaborare cu diriginţii de clasă cl. X-XI; 

 Mese rotunde pentru persoane social-vulnerabile din raion: „Spune nu TFU”- s. 

Rădulenii Vechi, s. Mărculeşti, s. Cerniţa, s. Coşerniţa, s. Vertiujeni, s. 

Ghindeşti, or. Ghindeşti, s. Alexeevca, s. Sevirova; 

 Sesiune de informare a elevilor din LT „I. Creangă”, or. Floreşti, s. Vărvăreuca, 

or. Mărculeşti la subiectul: „Combaterea TFU astăzi pentru un viitor sigur”, 

organizată de ATOFM de comun cu colaboratorii BPO „I. Creangă”; 

 Şedinţa EMT la subiectul: „Monitorizarea victimelor şi potenţialelor victime ale 

TFU la nivel local”. 

 

ŞOLDĂNEŞTI 

În scopul informării şi sensibilizării societăţii au fost organizate 21 activităţi 

tematice de către instituţiile publice: Consiliul raional, Direcţia Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Familiei, ATOFM, Centrele comunitare din localităţi, instituţiile de 

învăţământ preuniversitare, bibliotecile raionale, Biroul de probaţiune, 

Inspectoratul teritorial de Poliţie. Astfel, au fost desfăşurate ore de dirigenţie, mese 

rotunde, dezbateri, seminare tematice, concurs raional între biblioteci, seminare de 

instruire cu participarea asistenţilor sociali comunitari, seminar informativ cu 

medicii din staţionar, medicii de familie şi asistentele medicale, activităţilor 

informative şi creative, inclusiv jocuri şi discuţii cu copiii etc. 

 

REZINA 
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În perioada de referinţă, instituţiile de învăţământ raionale au efectuat 

următoarele activităţi: 

- careuri la care s-au prezentat programul acţiunilor şi activităţilor planificate; 

- distribuirea suporturilor informative, postere, pliante, broşuri; 

- au fost vizionate filme de scurt metraj: „Decizia îţi aparţine”, „Destine şi 

Destinaţii”, „Oameni ai Nimănui”; 

- mese rotunde, dezbateri, instruiri cu elevii claselor IX-XII. 

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport în parteneriat cu asistenţii sociali 

comunitari din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, 

Inspectoratul de Poliţie, directorii adjuncţi pentru educaţie din şase instituţii de 

învăţământ (Gimnaziul din Pripiceni- Rezeşi, Sârcova, Tarasova, Pereni, Cineşeuţi, 

Mateuţi) au beneficiat de instruire în cadrul a patru sesiuni organizate de CIDDC în 

cadrul proiectului „Lucrul cu copii migranţilor în vederea prevenirii şi combaterii 

TFU”. 

 

FĂLEŞTI 

În contextul acestui eveniment membrii CT, APL, EMT locale, administraţiile 

instituţiilor de învăţământ raionale, Centrul prietenos tinerilor ONG „Clubul 

Familiei” au organizat 32 activităţi menite să sensibilizeze societatea civilă 

referitor la prevenirea TFU. Astfel, au fost realizate pe întreg teritoriul raionului: 

ore de dirigenţie, mese rotunde, seminare zonale, vizionarea video tematice, 

concursuri, distribuirea pliantelor informative.  

 

 

Zona CENTRU 

 

UNGHENI 

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei în parteneriat cu ATOFM 

Ungheni a organizat în 24.10.2016 un seminar de informare la Şcoala Profesională 

din Ungheni cu genericul: „Prevenirea fenomenului TFU, oportunităţile de 

angajare, serviciile agenţiei” şi distribuirea pliantelor tematice de prevenire a TFU. 

În cadrul instituţiilor de învăţământ, în perioada 18.10.2016 – 24.10.2016 s-au 

desfăşurat în 49 instituţii careul de lansare a Campaniei naţionale „Săptămâna de 

luptă împotriva TFU” cu genericul „Lupta împotriva TFU”, ,,18 octombrie – Ziua 

europeană antitrafic”. La fel, în 49 instituţii au fost realizate ore de dirigenţie 

,,Măsuri de prevenire a traficului uman”, „NU – traficului uman!”, „Fii atent! la 

prietenia celor din jur. Traficul de persoane există”, ,,Prevenirea şi combaterea 

TFU”, „Combaterea TFU”. În 19 instituţii au fost organizate mese rotunde: 

,,Traficul de fiinţe umane-comerţ de ,,marfă vie”, ,,Consecinţele migraţiei umane”, 

„Trafic uman - o formă de violenţă” , instruire: “TFU: scopurile, metodele, 

consecinţele”, „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”. Orele de 

educaţie civică: ,,Securitate şi siguranţă” au fost realizate în 13 instituţii. Concursul 

de desene cu genericul: ,,Stop traficului de fiinţe  umane!” a fost desfăşurat 24 

instituţii. 
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În instituţiile de învăţământ preuniversitar a fost montat teatrul social cu 

genericul ,,Povestea Mariei” prezentat de elevii cercului dramatic, (Drama 

elucidează consecinţele plecării persoanelor neinformate peste hotare) şi ,,O faţă 

prietenoasă poate ascunde un traficant de fiinţe umane”. 

Au fost organizate dezbateri şi ateliere de lucru la care au fost prezentate şi 

vizionate informaţiile postate pe site-ul www.antitrafic.gov.md: ,,Spune STOP 

traficului de fiinţe umane!”, ,,Nu fi victima a traficului de fiinţă”, ,,Traficul de 

persoane”, ,,Încredere”, precum şi desfăşurată ziua empatiei faţă de persoanele 

traficate şi flash-mobul ,,Să spargem indiferenţa, aprinzând lumina compasiunii”. 

 

ORHEI 

CT a desfăşurat 13 activităţi la nivel raional. În instituţiile de învăţământ 

preuniversitar au fost organizate 6 activităţi: ore de clasă, concurs de desene, mese 

rotunde, întâlniri tematice, pliante elaborate cu tematica: „Fiinţele umane nu au 

preţ” şi „Tu poţi avea o viaţă fără frică”. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia 

Familiei a realizat expoziţii de desene şi fotografii a copiilor plasaţi în Serviciul de 

Asistenţă Parentală Profesionistă „Copiii au nevoie de familie”. Biblioteca publică 

raională „A. Donici” a realizat 2 activităţi: atelier de lucru cu elevii claselor liceale 

care s-a finalizat cu vizionarea filmului „Lilia 4-ever”şi expoziţii de publicaţii: 

„Cunoaşte-ţi drepturile”, „Ai dreptul să ştii”, „Şi eu am drepturi”.  

 

CĂLĂRAŞI 

Au fost organizate 11 activităţi menite să informeze şi să sensibilizeze 

publicul larg cu referire la riscurile şi consecinţele TFU, precum: ore educative, 

instruiri, expoziţie de carte, vizionarea filmului „Lilia 4-ever”, consultanţă în 

orientarea profesională, susţinere psihologică a persoanelor supuse TFU, întruniri 

cu părinţii etc. Principalele instituţii implicate în  desfăşurarea evenimentului sunt: 

ATOFM, Inspectoratul teritorial de Poliţie, instituţiile de învăţământ 

preuniversitar, bibliotecile publice raionale, CI „La Strada”, ONG „Epitrop”.  
 

STRĂŞENI 

Au fost desfăşurate următoarele activităţi: plasarea articolului informativ pe 

pagina web, panoul informativ şi ziarul „Străşeneanca”, distribuirea materialelor 

informative în primăriile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar din raion. 

Activităţi de informare şi sensibilizare a populaţiei au fost întreprinse de către 

instituţiile de învăţământ în cadrul disciplinei „Educaţia civică”, în clasele a IX şi a 

X, a fost realizată o oră cu tematica: „Traficul de persoane” pentru 55 de clase, la 

care au participat aproximativ 1202 de elevi; în cadrul disciplinei „Dirigenţie”, în 

clasele IX-XII, a fost realizată o oră cu tematica: „Antitrafic” pentru 484 de clase, 

la care au participat aproximativ 2000 de elevi.  

În colaborare şi cu susţinerea organizaţiilor partenere CI „La Strada”, „Centrul 

de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC)” şi „Centrul 

Naţional de Resurse pentru Tineri (CNRT)”, pentru elevi au fost organizate 

concursuri de desene, concursuri de eseuri, elaborarea de panouri publicitare, 

dezbateri, conferinţe, şedinţe cu părinţi şi copii cu tematicile: „Copiii singuri 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK76GfoP3PAhXBKsAKHQOTDKYQtwIIKDAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeSoSiGYPXVk&usg=AFQjCNH0hZTH_cqxuEThR2ar8vFIBhnBNw&sig2=e03RhdSCbeoJWMtGCbDSQQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK76GfoP3PAhXBKsAKHQOTDKYQtwIIKDAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeSoSiGYPXVk&usg=AFQjCNH0hZTH_cqxuEThR2ar8vFIBhnBNw&sig2=e03RhdSCbeoJWMtGCbDSQQ
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acasă”, „TFU – problemă a secolului”, „O persoană informată nu poate fi 

traficată”, „TFU – mit şi realitate”. La orele de informatică au fost vizionate 

spoturi video: „Comerţul cu oamenii” şi s-au organizat mese rotunde la tematica:  

„Importanţa prevenirii TFU”. 

 

CRIULENI 

În cadrul raionului au fost desfăşurate activităţi de informare şi sensibilizare: 

masa rotundă „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” (8 

participanţi), activitatea Clubului Muncii cu subiectul: „Persoanele informate nu 

pot fi traficate ”, (12 participanţi) organizarea Conferinţei  medicale în incinta 

Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Vitamin”, cu tematica „Săptămâna de 

luptă împotriva traficului de fiinţe umane” (74 participanţi). 
 

DUBĂSARI 

Direcţia învăţământ general şi Direcţia cultură şi turism de comun acord cu 

conducătorii instituţiilor de învăţământ, cultură au întreprins măsuri de 

sensibilizare a elevilor, părinţilor şi a tinerilor în cadrul adunărilor părinteşti 

privind combaterea TFU şi a violenţei. 

ATOFM şi Inspectoratul de Stat al Muncii au întreprins măsuri pentru 

combaterea muncii ilegale, de comun, s-a solicitat agenţilor economici declararea 

locurilor vacante de muncă şi respectarea drepturilor angajaţilor. 

De către EMT au fost întreprinse următoarele activităţi: 

1. Atelier de lucru asistenţii sociali comunitari,  unde au fost discutate următoarele 

cu privire la: 

a) monitorizarea familiilor cu copii în situaţie de risc identificate şi aflate la 

evidenţă la EMT locale; 

b) informarea  cetăţenilor despre TFU şi combaterea acestuia; 

c) repartizarea  materialelor informative. 

 

2. Postarea a două articole cu privire la: 

a) Campania naţională ”Săptămâna de luptă antitrafic”; 

b) Informaţii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă unde pot 

beneficia de servicii şi informaţii gratuite. 

 

3. Seminar informativ în parteneriat cu AOFM, destinat beneficiarilor AOFM: 

a) Cum să pregătiţi copilul atunci când părinţii pleacă peste hotare la muncă; 

b) Care sînt acţiunile unui părinte responsabil înainte de plecarea peste hotare. 

Angajaţii IP Dubăsari pentru elevii instituţiilor preuniversitare de învăţământ 

au desfăşurat activităţi cu implicarea directă a CT. Au fost realizate în mod special 

activităţi de sensibilizare, cum ar fi: distribuirea materialelor informative (pliante 

„Familii fără hotare”, pliante informative cu liniile fierbinţi ale comunităţii 

antitrafic, pliante „Protecţia copiilor” şi „Audierea copiilor victime/ martori ai 

infracţiunilor în condiţii speciale”, Ghidul intervievatorului „Audierea în spaţii 

special amenajate a copiilor-victime sau martori ai infracţiunilor”, Ghidul „Cum să 
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protejăm adolescenţii de abuzul emoţional”; vizionarea/ rularea spoturilor video 

bazate pe mărturiile victimelor TFU, etc.). 

În conformitate cu decizia CT pe lângă Consiliul raional Dubăsari, au fost 

petrecute lecţii de informare asupra problemelor ce ţin de TFU.  

ATOFM a desfăşurat o campanie de informare a şomerilor din categoriile 

vulnerabile, a organizat un seminar cu tematica: ,,Prevenirea şi combaterea TFU”, 

la care au participat  şomeri cu vârsta cuprinsă între 16-30 ani. Şomerii au fost 

informaţi despre conceptul de TFU, riscurile migraţiei ilegale, semnele şi etapele 

traficului, tipurile de exploatare, cine poate deveni victimă, cauzele şi consecinţele 

TFU. De asemenea, a fost relatată informaţia privind modalităţile de angajare 

provizorie la muncă în străinătate a cetăţenilor RM, despre posibilitatea urmării 

cursurilor gratuite de formare profesională prin intermediul agenţiei.  

În acest context, AOFM a organizat şi desfăşurat 3 seminare informative cu 

tematica: ,,Formarea profesională a viitorilor absolvenţi - măsură de combatere a 

TFU”, cu participarea viitorilor absolvenţi din Gimnaziul ,,A. Codru,, din s. 

Molovata Nouă, Liceul Teoretic ,,Ştefan cel Mare,, din s. Molovata şi Liceul 

Teoretic din Holercani. Elevilor li s-a adus la cunoştinţă posibilităţile de formare 

profesională şi serviciile oferite de agenţie. 

 

Municipiul CHIŞINĂU 

Instituţiile din subordinea Consiliului municipal Chişinău au efectuat o serie 

de activităţi cu caracter educativ, care au avut drept scop sensibilizarea şi 

informarea populaţiei privind gravitatea fenomenului de TFU şi a impactului lui 

negativ. În această ordine de idei au fost organizate 110 activităţi cu participarea a 

74323 mii persoane. 

Din numărul total de activităţi Direcţia Generală pentru Drepturile Copilului a 

realizat – 51 activităţi, precum: dezbateri ,,Fiinţele umane nu au preţ”, ,,Spune NU 

traficului”, „Omul împotriva omului”, „TFU: aspecte şi probleme”, ,,Consecinţele 

TFU”, ” Prevenirea şi combaterea TFU”, ,,Stop! TFU!”, ,,Acum şi viaţa este de 

vânzare”, ,,Viaţa ta contează. Cum să ne protejăm de traficanţi”, ,,Un vis frumos şi 

o realitate crudă”, „ Un copil informat-un copil protejat ”, ,,Viaţa copiilor fără 

trafic”, concurs de desene ,,Şi tu poţi fi traficat”, ,,Mesaj pentru victimele 

traficate”, ,,Eu nu sunt marfă” “ Nu fi victimă a traficului”, ,,Atenţie! Trafic”, 

,,Sunt mic şi am nevoie de protecţie”, oră interactivă cu genericul ,,Nu deveni o 

marfă!”, „Minorul –potenţiala victimă a TFU”, şedinţa la tema: „Acordarea 

asistenţei copiilor ai căror părinţi / unicul părinte sunt plecaţi / este plecat la muncă 

peste hotare”,“TFU, problemă acută a societăţii”, „TFU - semne şi riscuri”, joc de 

rol ,,Atenţie! Trafic de copii”, proiectarea producţiilor video ,,Lilia 4-ever”, 

,,Traficul poate fi prevenit”, „Realităţi si perspective-trafic de persoane”, „Fir de 

Nisip”, distribuirea pliantelor tematice de prevenire a TFU, activitate instructiv 

educativă „Tu nu eşti marfă”, „TFU” „Fii isteţ pe internet”, Flash-mob „Un om 

răpit-un vis furat”, ,,Libertatea e în mâinile noastre”. 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a organizat 9 activităţi, precum: 

masa rotundă: „Fiinţele umane nu au preţ”, lecţii pentru părinţi: „Copiii singuri 

acasă”, ore informative pentru elevi:„Pericolele TFU”, „Vreau să uit tot ce am 
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trăit”; seminare pentru adolescenţi: „Riscurile migraţiei legale şi a TFU”; 

dezbateri: „Factorii complecşi care influenţează TFU”; concurs de desen: „NU 

TFU! ”; concurs de eseu: „Viitorul meu!”; proiectarea producţiei video: „Tu nu eşti 

marfă”.  

Instituţiile de învăţământ secundar au organizat 2 ore de dirigenţie: „Tu poţi 

deveni victimă. Protejează-te!”. 

Centrul Medicilor de Familie şi Asociaţia Medicală Teritorială a desfăşurat 31 

activităţi: seminare „Prevenirea abandonului copiilor”, „Riscurile TFU”, 

„Prevenirea şi combaterea TFU”, „Identificarea timpurie a persoanelor victime ale 

TFU”, „Profilaxia traficului de droguri”, „Aspecte de prevenire şi combatere a 

TFU în rândul copiilor şi adolescenţilor”, „Profilaxia tabagismului”; masă rotundă: 

„Migraţia şi siguranţa”, „Informare a personalului Serviciului asistenţă personală şi 

Echipă Mobilă”, „Fiecare trebuie să contribuie la prevenirea TFU”, prelegere 

publică cu genericul : „Riscurile TFU”; dezbateri privind ”Aspecte de prevenire şi 

combatere a TFU în rândul copiilor şi adolescenţilor”, „Profilaxia HIV-SIDA”, 

„Prevenirea şi combaterea TFU în rândul copiilor şi adolescenţilor”, „Profilaxia 

alcoolismului”.  

Au fost organizate şedinţe cu personalul secţiilor medicină de familie şi 

reprezentanţii cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ preuniversitar din 

sectoare; activităţi de promovare a modului sănătos de viaţă: „Pro –Sănătate” în 

sectorul Ciocana, Rîşcani; consilierea voluntară, gratuită, anonimă cu testarea la 

infecţiile HIV şi hepatita B,C. 

ATOFM şi Direcţia Asistenţă Socială au organizat 8 activităţi, precum: 

seminare cu tematicile „Informare a personalului Serviciului îngrijire socială la 

domiciliu”, „Informarea personalului Serviciului asistenţă socială comunitară”, 

„Prevederile legii privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă”, „TFU şi riscurile migraţiei 

ilegale de muncă”, afişarea panoului „Încredere”, flash-mob „Un pas înainte spre 

protecţie”. 

 

HÂNCEŞTI 

În perioada 18-24 octombrie 2016, 42 asistenţi sociali comunitari şi 

specialiştii din Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei în 39 primării au 

organizat şedinţe cu un cerc de persoane în scopul prevenirii fenomenului dat, 

precum şi promovarea migraţiei sigure, creşterea conştientizării riscurilor şi 

pericolelor TFU. La fel, au fost distribuite materiale informative. 

Direcţia Învăţământ a desfăşurat următoarele activităţi: 

1. Ore de dirigenţie: „Să combatem TFU astăzi pentru un viitor sigur” cu 

implicarea a 850 copii; 

2. Mese rotunde cu tematica: „Fenomenul TFU”, „Nu fi şi tu o victimă”, „O 

persoană informată este o persoana protejată” cu prezenţa a 250 de persoane; 

3. Vizionarea filmului: „Nefarios: Negustorul de suflete”, numărul de 

spectatori fiind 300; 

4. Flash-mob „Trafic cu scopuri indecente” organizat cu participarea a 280 de 

persoane; 



 22 

5. Concursuri de desene şi postere; 

6. Afişarea gazetelor de perete cu sloganul: „Fiinţele umane nu au preţ”. 

La iniţiativa Inspectoratului teritorial de Poliţie au fost organizate întâlniri a 

poliţiştilor de sector cu elevii instituţiilor de învăţământ cu implicarea a circa 800 

de persoane. În cadrul IP a fost amenajat un panou informativ cu materiale 

informative. 

 

IALOVENI 

Direcţia Generală Educaţie a întreprins următoarele activităţi: 

- a distribuit fiecărei instituţii de învăţământ primar şi secundar general, suport de  

materiale (broşuri: ,,20 Întrebări şi Răspunsuri despre copii, pentru părinţii care 

pleacă peste hotare”, ghiduri, afişe, pliante, foi volante cu conţinut al telefoanelor 

liniei fierbinţi şi informaţii de prevenire a fenomenului TFU); 

- suport de material electronic, video, filme şi spot publicitar: „Dreptul la protecţie 

legală pentru fiecare persoană traficată femei/ bărbaţi”; „EU Antitraffiking Day in 

Moldova”. 

Pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a TFU, în 

instituţiile de învăţământ primar şi secundar general, s-au organizat şi desfăşurat: 

1. Şedinţe în comun cu corpul didactic, angajaţii Direcţiei asistenţă socială şi 

protecţie a familiei, Centrului medicilor de familie, ONG-urile active în domeniul 

protecţiei copilului, în vederea intensificării măsurilor de prevenire şi combatere a 

victimizării în rândul copiilor; 

2. Ore de dirigenţie cu genericul: „Cauzele şi consecinţele TFU”; „Tinerii 

împotriva TFU”; „Informarea este o formă de libertate”; „Victime ale mafiei; 

„Femeia între alb şi negru”; „Formarea abilităţilor de luare a deciziilor în situaţii 

riscante”; 

3. Expoziţie de cărţi, pliante: „TFU şi egalitatea genurilor în Moldova”; 

4. Formarea unor echipe de voluntari din rândurile elevilor şi distribuirea 

materialelor informative ilustrative şi a literaturii de popularizare a cunoştinţelor 

privind TFU; 

5. Vizionarea spoturilor publicitare şi filmelor de scurt metraj antitrafic propuse de 

către DGE, în cadrul adunărilor de părinţi  şi elevii claselor a IX-a – a XII-a. 

 

ANENII NOI 

În instituţii şcolare au fost realizate diverse activităţi menite să sensibilizeze 

tinerii referitor la fenomenul TFU, cum ar fi: 

- Discuţii la tema: ,,STOP traficului de fiinţe umane”, “Un om informat nu poate fi 

traficat “; 

- Ore educative cu tematica: ,,Definirea, tipurile şi etapele TFU”, „Prevenirea  şi 

combaterea TFU”; 

- Mese rotunde cu genericul: ,,TFU - încălcarea drepturilor omului”, „Prevenirea şi 

combaterea TFU”, „Lupta împotriva traficului de copii”; 

- Concurs al desenelor cu tematica: ,,Fii informat pentru a nu fi traficat”; 
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- Materiale multimedia la tema TFU (fotografii, desene, postere). Au fost plasate 

articole în buletinele informative şcolare, gazetele radiofonice la subiectul: ,,18 

octombrie – Zi europeană Antitrafic”; 

- Vizionare de filme documentare tematice; 

- Întâlnirea elevilor claselor gimnaziale şi liceale cu colaboratorii Inspectoratului 

de poliţie; 

- Concurs de eseu cu tematica: ,,Eşti informat – nu vei fi traficat”. 

Începând cu ziua de 18 octombrie în holurile instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar au fost afişate materiale informative care au menţionat despre 

semnificaţia zilei de 18 octombrie „Ziua europeană antitrafic”. 

În cadrul şedinţelor cu părinţii, diriginţii au reuşit să sensibilizeze societatea 

despre importanţa combaterii tuturor formelor de violenţă, inclusiv a TFU, 

împotriva copiilor, adolescenţilor şi tinerilor încadrând în această activitate 

coordonatorii locali ANET, promovând un mod sănătos de viaţă, stima şi respect, 

un mediu familial responsabil, înfăţişând familia ca un mediu eficient de 

construcţie a personalităţii şi ordinii sociale. Acestea au reflectat concomitent 

problemele cu care se confruntă familiile contemporane şi a promovat susţinerea 

familiei, valorilor, drepturilor şi responsabilităţilor membrilor familiei. 

La 19 octombrie, Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protecţie a Familiei în 

colaborare cu Centrul de Drept Căuşeni a organizat un seminar  de instruire cu 

asistenţii sociali comunitari din toate localităţile raionului cu tematica: ,,Acţiuni 

pro-active în identificarea, evaluarea şi asistenţa victimelor TFU”.  

 

 

Zona SUD 

 

CIMIŞLIA 

Campania naţională „Săptămâna antitrafic” a demarat cu şedinţa Comisiei 

raionale pentru prevenirea şi combaterea TFU la care s-a aprobat planul de acţiuni 

pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului.  

În cadrul acestei săptămâni s-au organizat următoarele acţiuni: 

- Informarea familiilor social vulnerabile despre cadrul legal din domeniul 

prevenirii şi combaterii TFU din sectoarele Cimişlia, Selemet, Valea Perjei, Gura 

Galbenei; 

- Organizarea a două şedinţe informative „Ce trebuie să cunoşti despre TFU” cu 

participarea a 25 asistente medicale din CMF şi în Gimnaziul din Satul Nou; 

- Şedinţă informativă întitulată „Portretul victimei şi potenţialei victime a TFU” şi 

„Consecinţele medicale ale victimelor TFU” cu participarea OIM, Comisiei 

teritoriale pentru combaterea TFU şi primarilor; 

- Flash-mob „Apelează la linia fierbinte” organizat în trei instituţii şcolare: LT „I. 

Creangă” şi LT „M. Eminescu” din Cimişlia, Liceul internat cu profil sportiv din 

Lipoveni;  

- Spectacol teatralizat cu genericul „Sufletul iertător” organizat de cercul „Piticii” 

din Batăr; 
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- Două mese rotunde: „Luptăm împreună împotriva TFU” pentru cl. IX-X de la LT 

„I. Creangă” din Cimişlia şi „Cine poate fi victimă a TFU” pentru fetele din cl. VI-

VII ale Gimnaziului din s. Hârtop; 

- În toate instituţiile şcolare s-au organizat ore de dirigenţie; 

- ATOFM a organizat seminarul „Posibilităţi de angajare legală peste hotare şi 

riscul migraţiei ilegale” la care au participat 34 bărbaţi; 

- În instituţiile şcolare s-au difuzat filmele „Oameni noi, vechi suferinţe”, 

„Realitatea văzută la propriu”, „Sclave de export”, „Doar pentru că te-am iubit”;  

- Două dezbateri publice cu tematica: „Plecarea tinerilor peste hotare distruge 

viitorul ţării” în s. Mihailovca şi „TFU este o problemă prioritară a comunităţii” de 

Centrul de Creaţie Cimişlia; 

- Concurs de postere: „Dacă eşti informat nu poţi fi traficat”, Gimnaziul din s. 

Cenac; 

- Concurs de poezie cu genericul: „Viitoru-mi aparţine” organizat la LT „I. 

Creangă” din or. Cimişlia; 

- Concursul desenelor: „NU! Traficului de fiinţe umane” în Gimnaziul Porumbrei, 

şi „Eu nu sunt marfă” în Gimnaziul Sagaidac;  

- Patru emisiuni televizate la televiziunea locală „Media TV Cimişlia”. 

 

CĂUŞENI 

Asistenţii sociali comunitari ai Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei 

şi membrii EMT au desfăşurat activităţi de informare şi sensibilizare a publicului 

larg în contextul prevenirii şi combaterii TFU, cu afişarea posterelor şi distribuirea 

pliantelor informative. Totodată, membrii EMT au susţinut discuţii în grupuri mici 

(grupul - ţintă copii şi părinţi) privind gestionarea site-ului www.siguronline.md şi 

Serviciul de asistenţă pentru copii ,,Telefonul Copilului 116111”. 

Asistenţii sociali comunitari şi specialiştii Direcţiei au organizat în raion, în 

parteneriat cu Asociaţia Obştească ,,Parteneriat pentru fiecare copil” seminarul cu 

tematica : ,,Priorităţi şi practici pozitive ale cooperării intersectoriale în domeniul 

identificării şi asistării familiilor cu copii, victime şi potenţiale victime ale 

abuzului, neglijării, exploatării, traficului”, unde s-a vorbit despre rolul asistentului 

social în prevenirea şi combaterea acestui flagel. 

ATOFM a desfăşurat activităţi de reducere a vulnerabilităţii sociale şi 

economice a potenţialelor victime ale TFU şi facilitarea integrării sociale a 

victimelor TFU. 

În instituţiile de învăţământ preuniversitar au fost diseminate materiale 

informative antitrafic. În contextul orelor de dirigenţie, educaţie civică au fost 

abordate subiectele ce ţin de prevenirea şi combaterea TFU. 

Specialiştii Centrului Maternal „Pro Familia” din Căuşeni şi Centrului 

Asistenţă şi Protecţie a victimelor TFU au realizat activităţi de informare/educare 

antitrafic, vizionarea spoturilor video tematice, instruirea: „Traficul de fiinţe 

umane: mit sau realitate”, seminarul: „Traficul de fiinţe umane distruge 

personalitatea omului”. 
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Inspectoratul teritorial de muncă a întreprins măsuri de sensibilizare a 

agenţilor economici din teritoriu şi a organizat întâlniri tematice în domeniul 

antitrafic. 

 

ŞTEFAN VODĂ 

În localităţile din raion au fost desfăşurate 15 activităţi de sensibilizare a 

publicului larg precum: mese rotunde, dezbateri, expoziţii de carte, teatrul social, 

flash-mob, etc. Activităţile au fost organizate la iniţiativa Consiliului raional, 

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, bibliotecile publice din raion, casele 

de cultură. 

 

CANTEMIR 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir a întreprins 

următoarele acţiuni: 

- La 18.10.2016, 19.10.2016, 20.10.2016 cu participarea asistenţilor sociali 

comunitari din r. Cantemir şi specialişti din cadrul Direcţiei s-a desfăşurat atelier 

de instruire cu genericul: “Implementarea mecanismului intersectorial de cooperare 

pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime 

ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului”; 

- În cadrul primăriilor au fost petrecute şedinţele Comisiilor pentru protecţia 

drepturilor copiilor (specialişti ai instituţiilor de învăţământ, lucrători din sfera 

medicinii, asistentul social comunitar şi angajaţi ai poliţiei) au fost invitaţi părinţii 

sau persoanele în grija cărora se află copiii. În cadrul şedinţelor au fost abordate 

chestiunile privind: protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare, 

prevenirea sarcinilor premature în rândul adolescenţilor, prevenirea delicvenţei 

juvenile, depistarea şi preîntâmpinarea situaţiilor de risc; 

- Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor a organizat activităţi de informare, 

educare în rândul populaţiei, inclusiv în rândul adolescenţilor şi tinerilor, privind 

pericolul şi consecinţele fenomenului TFU; 

- La orele de dirigenţie în cadrul instituţiilor de învăţământ din localităţi au fost 

informaţi elevii despre pericolul şi consecinţele fenomenului TFU; 

- Consiliul raional Cantemir, în colaborare cu CI „La Strada”, a desfăşurat 

seminarul informativ „Prevenirea traficului de fiinţe umane”; 

- Repartizarea pliantelor informative şi broşurilor. 

 

CAHUL 

Direcţia Generală Învăţământ a întreprins o serie de activităţi dedicate acestei 

săptămâni, cum ar fi: ore de dirigenţie: „Stop traficul de fiinţe umane”; lecţii 

publice cu genericul: „Omul împotriva omului”; expoziţii de desene, caricaturi; 

mese rotunde; vizionarea filmuleţelor cu secvenţe tematice. 

La 18 octombrie instituţiile de învăţământ general au organizat şi desfăşurat 

Careul solemn cu tematica: „Sensibilizarea elevilor privind lupta împotriva 

cazurilor de TFU”. De asemenea, DGÎ Cahul în colaborare cu Comunitatea 
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Religioasă Misiunea Creştină de Binefacere „Armata Salvării” din Republica 

Moldova a desfăşurat activităţi cu caracter educaţional „Prevenirea TFU”. La fel, 

în colaborare cu IASCI-NEXUS Moldova a desfăşurată campania de informare 

„NEXUS vine la tine în şcoală” (beneficiari au fost 15 instituţii). 

 

BASARABEASCA 

În raionul Basarabeasca au fost organizate şi desfăşurate următoarele 

activităţi: 

- la 18 octombrie în cadrul Centrului comunitar multifuncţional „Recunoştinţă” 

din or. Basarabeasca a fost organizată o expoziţia de desen cu tematica: „Familia 

fericită” şi un Flash-mob ”Stop! Violenţei”; 

- la 19 octombrie în cadrul Centrului comunitar multifuncţional „Speranţă” din s. 

Sadaclia a avut loc expoziţia de desen cu tematica: „Familia fericită” şi un Flash-

mob „Stop! Violenţei”; 

- la 20 octombrie în cadrul Direcţiei asistenţa socială şi protecţie a familiei a fost 

organizat un seminar cu asistenţii sociali comunitari şi asistenţii personali din raion 

cu genericul „Violenţa. Diferite forme ale violenţei”. 

- Pe parcursul săptămânii au fost distribuite materialele informaţionale în vederea 

prevenirii fenomenului TFU şi combaterii tuturor formelor de violenţă. 

 

TARACLIA 

În perioada Campaniei naţionale, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport a 

organizat în instituţiile de învăţământ preuniversitar ore de dirigenţie, dezbateri cu 

elevii şi părinţii, întrevederi cu colaboratorii Inspectoratului teritorial de Poliţie, 

expoziţie de desen şi gazete de perete, expoziţie de carte. În 12 şcoli pentru elevii 

claselor I- IX a fost desfăşurată lecţia deschisă: „Convenţia drepturilor copilului”. 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei a organizat 2 seminare de instruire 

pentru asistenţii sociali în domeniul legislaţiei pe segmentul violenţei în familie. 

Consiliul raional a desfăşurat pentru studenţii Universităţii de Stat „G. Ţamblak” 

un seminar cu genericul „Antitrafic”. 

 

UTA GĂGĂUZIA 

Pe parcursul întregii săptămâni a fost promovată o amplă campanie de 

sensibilizare în vederea susţinerii victimelor TFU. Activităţile au fost organizate de 

Institutul pentru Democraţie, Centrul de Consiliere Psihologică şi Juridică a 

victimelor TFU şi victimelor, mass-media locală din or. Comrat. 

Astfel, în data de 18 octombrie a fost difuzată o emisiune la TV locală cu 

genericul: „Problematica şi metodele de combatere a TFU” cu o arie de acoperire 

în toată UTA Găgăuzia. La fel, în 20 octombrie o emisiune similară a fost difuzată 

la TV locală cu genericul: „Rolul instituţiilor de stat în prevenirea şi combaterea 

TFU”. 
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CONCLUZII 

_____________________________________________________________ 

 

1. Campania naţională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” 

s-a desfăşurat atât la nivel naţional, cît şi local. Comunitatea antitrafic a 

distribuit în localităţile republicii 29395 materiale informative. 

2. În cadrul evenimentului, autorităţile publice centrale şi locale în parteneriat cu 

organizaţiile non-guvernamentale şi organizaţiile internaţionale au desfăşurat 

peste 2000 de activităţi menite să informeze şi prevină fenomenul TFU în 

rândul publicului larg. 

3. Autorităţile publice centrale şi locale şi-au consolidat eforturile în vederea 

prevenirii TFU, precum şi au contribuit la mobilizarea altor actori comunitari în 

vederea sensibilizării întregii societăţi. 

4. Drept urmare a evenimentului, activităţile de sensibilizare realizate constituie o 

bază eficientă de interacţiune pe diferite nivele, iar experienţa obţinută poate fi 

utilizată pentru desfăşurarea acţiunilor de viitor pe segmentul de prevenire a 

TFU şi mobilizarea societăţii în combaterea acestui flagel. 

5. Este de menţionat că, în acest an, au importanţă evidentă, actorii de la nivel 

local implicaţi în realizarea Campaniei antitrafic, accent au pus pe realizarea 

măsurilor de prevenire a cauzelor TFU. În acest sens, s-au desfăşurat: instruiri 

pentru combaterea muncii ilegale, instruiri despre conceptul de TFU a 

şomerilor, riscurile migraţiei ilegale, semnele şi etapele traficului, tipurile de 

exploatare, modalităţile de angajare provizorie la muncă în străinătate a 

cetăţenilor RM, posibilitatea urmării cursurilor gratuite de formare profesională 

prin intermediul ATOFM, consultanţă în orientarea profesională, precum şi s-a 

solicitat agenţilor economici declararea locurilor vacante de muncă şi 

respectarea drepturilor angajaţilor. 

6. În această perioadă în vederea asigurării accesului şi a comunităţilor care au 

avut un acces mai limitat la informaţii despre cauzele şi riscul TFU s-au utilizat 

atât metodele tradiţionale de informare, cum ar fi: TV şi posturile de radio 

locale, ziare locale, cât şi cele netradiţionale, de genul: reţelele de socializare, 

pagini web. 

7. Putem remarca că, în săptămâna antitrafic din anul 2016, pentru prima dată de 

când se organizează acest eveniment în RM, se observă o activizare vizibilă şi 

implicare a bibliotecilor locale, caselor de cultură în realizarea activităţilor de 

sensibilizare a publicului larg despre efectele negative ale TFU. 

 

 

 

 

 

 

 

 


