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I. Aspecte privind activitatea Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de 
ființe umane 

 
Prezenta notă informativă conține analiza activității de prevenire şi combatere a 

traficului de ființe umane (TFU), realizate de către comisiile teritoriale pentru combaterea 
TFU (CT)) pe parcursul I semestru al anului 2018. 

Informația a fost solicitată și sintetizată în baza unor indicatori de evaluare, elaborați 
de către Secretariatul Permanent (SP) al Comitetului național pentru combaterea TFU 
(CN) și cuprinde date ce reflectă acțiunile realizate de către numai 26 de CT. Nu au 
prezentat informații relevante CT din raioanele Briceni, Cantemir, Cahul, Edineț, Fălești, 
Ialoveni, Nisporeni, Rezina şi UTA Găgăuzia. 

Eforturilor organelor învestite cu atribuţii în domeniul prevenirii și combaterii TFU 
variază de la o unitate administrativ-teritorială la alta și, în cadrul analizelor efectuate, s-a 
demonstrat că acestea sunt direct proporționale cu eficiența activității CT și capacitatea 
acestora de planificare și monitorizare a activităților. Din acest considerent, ședințele CT 
au un rol esențial în mecanismul de coordonare al acțiunilor în domeniul prevenirii TFU 
la nivel local.  

Conform informațiilor prezentate, pe parcursul perioadei de referință, CT s-au 
întrunit în ședințe de lucru, după cum urmează: 

1 ședință – 6 raioane (Chișinău, Cimișlia, Drochia, Florești, Sîngerei și Taraclia); 
2 ședințe – 11 raioane (Basarabeasca, Bălți, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Leova, 

Ocnița, Orhei, Râșcani, Ștefan-Vodă și Telenești); 
3 ședințe – 2 raioane (Căușeni și Dondușeni). 
CT Aneni-Noi, Glodeni, Hîncești, Soroca, Șoldănești, Strășeni și Ungheni nu s-a 

întrunit în ședințe. 
Tematica acestor întruniri se axează în special pe: 
- măsurile incluse în Planurile anuale locale de acțiuni și aprobarea acestora;  
- aspectele activității Echipelor multidisciplinare teritoriale (EMT); 
- raportarea activităților întreprinse în domeniu. 
Cu toate acestea, CT Călărași, Chișinău, Drochia, Dubăsari și Ocnița au inclus pe 

agenda ședințelor și alte subiecte, printre care: 
- prevederile Strategiei naționale de prevenire și combatere a TFU pentru anii 2018 

– 2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018 – 2020. 
- modificările și completările operate în cadrul legal referitor la perfectarea actelor 

de identitate; 
- dificultățile întâmpinate în documentarea populației; 
- necesitatea consolidării eforturilor în organizarea campaniilor de informare și 

sporirea accesului tinerilor la aceste activități; 
- necesitatea efectuării raziilor în teritoriul administrat; 
- necesitatea consolidării mecanismului de conlucrare intersectorială la nivelul 

EMT și între diverse structuri publice locale; 
- necesitatea facilitării accesului șomerilor la cursurile de formare profesională în 

corelare cu necesitățile pieței muncii și susținerea la încadrarea în câmpul muncii 
după absolvire; 
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- prezentarea calitativă a indicatorilor de rezultat în informațiile expediate 
semestrial și anual; 

- probleme în identificarea victimelor TFU. 
 

Un alt indicator de monitorizare elaborat și monitorizat de către SP se referă la 
colaborarea CT cu EMT. Autoritățile declară o colaborare eficientă, deși mai există 
raioane, care urmează să întreprindă eforturi considerabile la acest capitol. În cadrul 
ședințelor comune, coordonatorii EMT raportează despre activitatea desfășurată, cauzele 
identificate, situația copiilor aflați în dificultate, precum și dificultățile întâmpinate. Unul 
dintre argumentele ce se referă la ineficiența colaborării, face trimitere la: 

- volumul sporit de lucru al asistentului social comunitar,  
- lipsa unei baze de date unice funcționale, 
- fluctuația sporită de cadre, s.a. 
Este de remarcat, că în raioanele Călărași, mun. Chișinău, Basarabeasca, Bălți, 

Dondușeni, Drochia,  Dubăsari, Leova și Ocnița sunt organizate întâlniri intercomunitare 
în cadrul cărora sunt dezbătute diverse probleme în domeniu, sau aferente acestuia.  

Această platformă de lucru este o oportunitate pentru specialiști de a face schimb de 
informații și bune practici în soluționarea pozitivă și în sprijinul persoanelor aflate în 
dificultate, motiv pentru care, se recomandă tuturor autorităților publice locale (APL) să 
utilizeze acest instrument de lucru.   

Un element forte în implementarea politicilor antitrafic îl constituie autoritatea 
primarului în comunitate. Constatarea dată presupune implicarea nemijlocită a acestora în 
aplicarea prevederilor pe domeniul antitrafic, datorită calităților multiple ce rezidă pe de 
o parte de caracterul decizional, iar pe de altă parte de cel executoriu.   

Sunt de evidențiat cele 7 UAT, care au consolidat relațiile în colaborarea cu APL de 
nivelul I: Basarabeasca, Bălți, Căușeni, Florești, Hîncești, Leova, Telenești. 

 
II. Consolidarea capacităților profesionale 

 
În perioada de raportare, specialiștii cu competențe în domeniul prevenirii și 

combaterii TFU, membrii CT au beneficiat de instruiri în acest domeniu. Activitățile au 
fost organizate de către/sau în colaborare cu autoritățile publice centrale și locale, 
organizațiile necomerciale naționale sau organizațiile internaționale. Detaliile privind 
beneficiarii, organizatorii, genericul, tipul și perioada instruirii sunt consemnate în tabelul 
nr. 1: 

Tabelul nr. 1 
Instituția / Grupul 
țintă specialiști 

Tipul instruirii/denumirea Organizatorii, 
instituţia, 
formatorii 

Perioada 
 

Anenii-Noi 
personalul din 
domeniul medical, 
asistenței sociale, 
poliţiştii, reprezentanții 

 Utilizarea ghidului pentru EMT privind 
modul de abordare a cazurilor de 
violență în familie 

A.O.: ”Promo Lex”, 
”Casa Mărioarei”, 
”Memoria” 

mai 
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APL I și II 
Basarabeasca 
personalul din 
domeniul medical, 
asistenței sociale, 
poliţiştii, reprezentanții 
APL I și II 

 Utilizarea ghidului pentru EMT privind 
modul de abordare a cazurilor de 
violență în familie 

A.O.: ”Promo Lex”, 
”Casa Mărioarei”, 
”Memoria” 

mai 

Chișinău 
 
 
 
 
pedagogi  

Consolidarea cooperării intersectoriale în 
vederea protecției copilului de violență, 
neglijare, exploatare și trafic 

CNPAC, UNICEF  
februarie 

Consolidarea abilităților reprezentanților 
autorității tutelare în vederea apărării 
eficiente a drepturilor copiilor și 
acordarea asistenței necesare copiilor 
implicați în procesul penal  

UNICEF, IRP  
februarie  

Sistemul de protecție a drepturilor 
copilului 

DMPDC martie 

personalul medical Identificarea prezumatelor victime ale 
TFU. Prevenirea acestui fenomen 

CSPT „Neovita”,  
CI „ La Strada”, A.O. 
„Sănătate pentru 
tineret” 

februarie-
aprilie  

colaboratorii CSPT Prevenirea abuzului sexual asupra 
adolescenților 

CSPT „Neovita”, A.O. 
„Sănătate pentru 
tineret” 

aprilie-iunie 

 
directorii adjuncţi pentru 
educație 

Gestionarea situațiilor de criză DGETS martie 
Competente interpersonale, civice, 
morale - instrument în realizarea 
educaţiei de calitate 

DGETS aprilie 

psihologii şcolari, 
directorii adjuncţi pentru 
educație 

Iniţierea şi gestionarea traumelor psihice 
la copii 

DGETS februarie 

diriginţii de clasă Rolul dirigintelui de clasă în activitatea 
de prevenire şi reducere a fenomenelor 
antisociale DGETS 

ianuarie - 
martie 

directorii adjuncţi pentru 
educație, cadre didactice 

Implementarea instrucţiunii privind 
evaluarea și dezvoltarea 
comportamentului elevilor din 
învăţământul primar şi secundar general 

DGETS februarie-
aprilie 

cadre manageriale Prevenirea şi asistenţa multidisciplinară a 
copiilor victime a abuzului, neglijării 
exploatării, traficului. Cultura 
comportamentului etic. 

DGETS martie-mai 

Dubăsari 
asistenţii sociali, Implementarea prevederilor  martie 
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coordonatorul EMD Regulamentului de activitate aprobat prin 
Hotărârea 2282014 

 

membrii EMT Protecţia persoanelor în vârstă împotriva 
abuzului şi violenţei în familie 

Help Age International februarie - 
iulie  

Căușeni 
asistentul social Angajarea sigură în câmpul muncii ANOFM februarie 
cadre manageriale, 
psihologi 

Atelier instituțional de analiză și 
planificare strategică 

Coaliția Națională 
,,Viață fără violență în 
familie” 

februarie 

psihologi, asistenți 
sociali 

Educație pentru performanță A.O. ”Asociaţia 
Psihologilor Tighina 
din or. Căușeni” 

aprilie 

Psihologi  Bazele prevenirii suicidului Centrul de resurse 
pentru prevenirea 
suicidului ,,MIRT” 

mai 

Rîşcani 
membrii EMT, 
specialiștii în 
problemele persoanelor 
în etate și cu 
dizabilități, membrii 
CT  

Protecția persoanelor în vârstă împotriva 
abuzului și violenței în familie 

MMPSF, 
Help Age 
Interational în 
Moldova   

februarie-
iulie 

Ştefan Vodă 
ofițerii de urmărire 
penală 

Activitatea de urmărire penală în 
domeniul TFU 

Academia de Poliție 
”Ștefan cel Mare” 

februarie 

Șoldănești  
asistenții sociali 
comunitari 

Fenomenul TFU. Cauzele care duc la 
acest fenomen 

DASPFC martie 

Hîncești 
personalul medical Identificarea și prevenirea potențialelor 

cazuri de TFU 
Administrația 
Spitalului raional 

lunar 

Hînceşti 

membrii EMD, 
primarii, asistenții 
sociali, lucrătorii 
medicali, specialiștii 
DASFP, IP, DÎ, SAAP,  

“Consolidării capacităților membrilor 
EMT privind identificarea, evaluarea, 
referirea, asistarea, monitorizarea 
victimelor și potențialelor victime ale 
violenței, neglijării, exploatării și 
traficului 

DASPF  
CNPAC 

martie-
iunie 

Sîngerei 
reprezentanții ATOFM Angajarea sigură a șomerilor ANOFM ianuarie 
membrii EMT Instruiri în domeniul utilizării ghidului 

pentru echipele multidisciplinare privind 
modul de abordare a cazurilor de 
violență în familie 

A.O.: ”Promo Lex”, 
”Casa Mărioarei”, 
”Memoria” 

iunie 

Ungheni  
 
 

Migraţia ilegală. Activitatea de 
prevenire şi combatere a TFU 

Academia ”Ştefan 
cel Mare ” 

ianuarie, 
februarie 



 
 

6 
 

 
În luna aprilie curent, SP al CN CTFU, cu susținerea financiară a Misiunii OSCE în 

Moldova au desfășurat 3 ateliere de lucru cu genericul ”Consolidarea relațiilor de 
colaborare și dezvoltarea capacităților de management ale specialiștilor cu competență 
în domeniu, în vederea implementării politicilor antitrafic la nivel local”. Evenimentele 
au avut caracter regional, cu acoperire națională. La activități au participat: secretari ai 
CT, inspectorii teritoriali de muncă, șefii serviciilor desconcentrate în teritoriu ale 
Agenției Servicii Publice, reprezentanți ai organizațiilor necomerciale naționale, inclusiv 
din Ucraina (în total 96 de participanți). Pentru specialiștii vorbitori de limba rusă un 
atelier a fost desfășurat cu traducere simultană. Formatori au fost reprezentanții SP, 
Centrului pentru combaterea traficului de persoane, Inspectoratului de Stat al Muncii și 
Ministerului afacerilor externe și integrării europene, Centrul pentru asistență și protecție 
a victimelor TFU, Agenției Servicii Publice, experți independenți.    

În perioada aprilie-iunie, membrii CT, primarii comunelor, inspectorii de poliție și 
inspectorii de muncă din 5 UAT (Anenii Noi, Dubăsari, Strășeni, Ialoveni și Călărași) au 
beneficiat de instruirile realizate în cadrul atelierelor de lucru cu genericul ”Tendințe, 
progrese și provocări în prevenirea și combaterea TFU”. Formatori au fost 
reprezentanții SP, Centrului pentru combaterea traficului de persoane, Inspectoratului de 
Stat al Muncii și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Misiunea 
atelierului s-a axat pe prevenirea TFU, în special exploatarea persoanelor în interiorul 
țării prin identificarea și raportarea cazurilor către instituțiile competente. Specialiștii cu 
competențe în domeniu au participat și la alte activități de consolidare a capacitaților 
profesionale, aceștia fiind antrenați şi în cadrul ședințelor tematice desfășurate la nivel 
local. Datele relevante referitor la acest subiect sunt expuse în tabelul nr.2 

Tabelul  nr. 2 

 
reprezentanții IP 

Instrumente şi proceduri de prevenire şi 
combatere a criminalităţi organizate 

Biroul Central 
Național Interpol  

ianuarie-
februarie 

Bălți 
membrii EMT Asistența persoanelor afectate de 

violență 
A.O. Gender Centru , 
Help Age 
International 

mai – iunie 

învățători ai claselor 
primare, manageri 
școlari, psihologi 
 

Sprijinirea părinților să adopte practici 
parentale pozitive. Aplicarea 
programelor: Provocările lui Dragoș și 
În drum  spre casă. Identificarea,  
referirea și intervenția în cazurile grave 
de abuz și mai puțin grave 

 
DÎTS, CIDCC, 

CNPAC 
 

ianuarie-
mai  

directorul CCF ”Sotis” Prevenirea și combaterea violenței în 
familie prin aplicarea 
inițiativelor inovative la nivel local 

A.O. ”Promo-Lex”, 
UN Women 
Moldova 

martie  
 

directorul și psihologul  
CCF ”Sotis” 

Dezvoltarea serviciilor sociale în 
Moldova 

Agenţia Cehă pentru 
dezvoltare  

aprilie  
 

asistentul  social CCF 
”Sotis” 

Prevenire şi combaterea TFU  MAI,  MSMPS mai  

UAT Tematica ședinței Perioa
da    

Numărul 
participanții și 
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domeniul 
reprezentat 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orhei 

Impactul activității CT în implementarea politicilor la nivel 
local  ianuarie 32 angajații 

DASPF 

Mecanismul intersectorial de cooperare în cazurile de 
violență, neglijare, exploatare și trafic ianuarie 76 asistenți 

sociali 

Protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale 
TFU aprilie, 

februari
e 

23 supervizori, 
directori, 
manageri ai 
serviciilor sociale  

Mecanismul intersectorial de cooperare în cazurile de 
violență, neglijare, exploatare și trafic 

47 asistenții 
parentali 
profesioniști 

Protecția copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării 
și traficului printr-un sistem consolidat și funcțional 

martie  

23 supervizori 
SASC, directori, 
manageri, șefi de 
servicii 

Sănătatea ta contează 
24 specialiști ai 
Colegiul de 
medicină  

Mecanismul intersectorial de cooperare în cazurile de 
violență, neglijare, exploatare și trafic 

104 asistenți 
personali 

Mobilizarea potențialului real al comunităților prin 
campanii de informare și sensibilizare întru soluționarea 
cazurilor de TFU 

aprilie 43 asistenți 
sociali  

 Dondușeni De viața ta răspunzi doar tu, spune traficului NU  
iunie  

23 reprezentanți 
ai 
CSPT „Speranţa 
Tinerilor” 

Dubăsari Activitatea EMD locală conform Regulamentului de 
activitate aprobat prin HG 228/2014 

martie  12 membri ai 
EMD 

 
 
Ocnița 

Drepturile omului și prevenirea TFU iunie  47 asistenți sociali 
Diminuarea violenței în familie, a discriminării femeilor, a 
încălcării drepturilor copiilor și a altor grupuri vulnerabile aprilie  6 reprezentanți ai 

ATOFM și IP 

Problemele și solicitările tinerilor din raionul Ocnița ianuarie  

21 membri CT, 
reprezentanți ai 
Consiliului local 
al tinerilor, DÎ 

 
Ungheni  Profilaxia TFU. Completarea Raportului semestrial privind 

numărul cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al 
copiilor 

mai 

47 coordonatori 
şcolari şi 54 
coordonatori 
preșcolari 

 
 
Sîngerei Măsurile de prevenire a TFU februari

e  

26 reprezentanți 
ai primăriilor, 
structuri 
desconcentrate, 
agenți economici 
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Bălți 

Consolidarea colaborării intersectoriale în domeniul de 
abuz a copilului 
 
 

aprilie  
 
 
 

specialiști din 
domeniile: social, 
medical, 
afacerilor interne 

Analiza dosarelor de management de caz, etapele de lucru, 
propuneri în vederea îmbunătățirii planului individual, 
reevaluarea situației atât a potențialelor victime TFU cât și 
a celor aflate la evidență 

lunar 
 
 

managerii de caz,  
juristul și 
psihologul din 
cadrul serviciilor 
socială 
 

Strășeni  
Plecarea ilegală peste hotarele țării aprilie  

diriginții de clasă 
din instituțiile 
școlare 

 
 
 
 
Leova 

Delincvența juvenilă  martie  20 reprezentanții 
APL I și II 

Drepturile victimelor TFU mai  70 reprezentanți 
ai  domeniului 
educației 

Riscurile migrației interne și externe aprilie  24 specialiști ai 
DASPF 

Riscul și impactul copiilor cu părinții plecați peste hotare mai  42 persoane 
DASPF 

 
 
Rîșcani Aspecte privind conlucrarea serviciilor și APL în scopul 

asigurării calității serviciilor publice ianuarie 

reprezentanți ai 
APL I, II și ai  
serviciilor 
desconcentrate în 
teritoriu 

Cimișlia  

Violența și TFU. Prevenirea acestor fenomene iunie 

pedagogi, 
polițiști, lucrători 
medicali, asistenți 
medicali 

Căușeni  Modalități de depistare și combatere a violenței familiale și 
TFU iunie 25 specialiști din 

diverse domenii 
Aplicarea instrucțiunilor pentru EMD în prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie, în baza experienței EMD 
din  diferite  raioane 
 

iulie 30 specialiști din 
direcțiile 
Consiliului 
raional și membrii 
CT 

Florești Violența în familie. Consecințe martie, 
iunie 

specialiști din 4 
primării 

Soroca Prevenirea cazurilor de abuz, neglijare și trafic în perioada 
odihnei copiilor la tabăra de odihnă iunie 26 de angajați ai 

taberei de odihnă 
Aplicarea prevederilor Regulamentului de activitate a 
EMT din cadrul SNR mai 38 asistenți 

sociali 
 
 
 

Ziua internațională a eliminării discriminării rasiale martie 
16 specialiști 
pentru protecția 
copilului  
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Chișinău  Consolidarea cooperării intersectoriale în vederea 

protecției copilului de violență, neglijare, exploatare, 
trafic. Prevenirea abuzului sexual asupra adolescenților 
 

pe 
parcurs
ul 
perioad
ei de 
raportar
e 

60 de 
reprezentanți 
CSPT  

 
 
 
Șoldănești  
 
 

Violența sexuală, fizică, psihică, trafic de ființe, migrație 

pe 
parcurs
ul 
perioad
ei de 
raportar
e 

862 de specialiști 
din diverse 
domenii 

Prevenirea și stabilirea cazurilor de TFU 
mai 57 de specialiști 

cu competențe ian 
domeniu 

 
 
 
 
 
 
 
Hîncești  

Aspecte specifice de implementare a mecanismului 
intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, 
referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și 
potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și 
traficului 

25-29 
iunie 
2018 

43 asistenți 
sociali 
Medicii de 
familie  
Medicii pediatri 

Drogurile-viața pe contrasens iunie  

1 asistent social 
1 primar 
1 medic de 
familie 
1 polițist de sector 
3 profesori 
13 reprezentanți 
ai societății civile 

Prevenirea fenomenului TFU aprilie, 
iunie  

1 asistent social 
1 medic de 
familie 
1 polițist de sector 
1 viceprimar 

Asistența subiecților violenței în familie mai 5 asistenți sociali 
Fenomenul migrației ilegale, prevenirea migrației ilegale  

aprilie  

3 specialiști 
reprezentanți ai 
ATOFM, 
1 primar 
1 para jurist 
3 asistenți sociali 

 
 
 
 
Drochia  

Modificările operate în Legea nr. 140/2013 privind 
protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a 
copiilor separați de părinți. Instrucțiunile privind 
mecanismul intersectorial de cooperare pentru 
identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 
monitorizarea copiilor victime şi potențiale victime ale 
violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.   

 
iunie  

28 primari și 10 
specialiști cu 
competențe în 
domeniu 
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Estimativ, în perioada raportată, în cadrul ședințelor, întrunirilor, meselor rotunde au 

fost antrenați  peste 2000 de participanți. 
 

III. Prevenirea traficului de ființe umane 
 

Un obiectiv important al sistemului antitrafic este prevenirea TFU. În circumstanțe 
ideale, eforturile depuse de către toți actorii în vederea prevenirii TFU ar trebui să reducă 
considerabil fenomenul TFU.  

Pe parcursul I semestru al anului 2018, activitatea CT de a reduce numărul 
victimelor, potențialelor victime ale TFU şi de a descuraja fenomenul TFU s-a manifestat 
prin diverse activități. În vederea asigurării accesului la informaţii relevante fenomenului 
TFU s-au  utilizat atât resursele mass-media: TV, posturile de radio locale, ziare locale, 
cât și reţelele de socializare, paginile web,  etc. 

Informarea elevilor în cadrul activităților școlare și extrașcolare constituie unul din 
elementele cheie de prevenire a TFU. Astfel, copiii și tinerii au fost informați prin 
intermediul activităților tematice precum ar fi: lecții publice, sesiuni de informare, ore de 
dirigenție, dezbateri, ore educative, vizionare de filme, prezentare de carte, tabere de 
vară, etc.    

Este de apreciat și efortul unor APL (Anenii-Noi, Chișinău, Dubăsari, Drochia, 
Dondușeni, Glodeni, Rîșcani, Ștefan vodă, Strășeni, Ungheni, Telenești) de a desfășura 
razii în teritoriul administrat.  Doar în raionul Drochia a fost identificată o prezumată 
victimă a TFU. Cu toate acestea, pe segmentul dat, autoritățile urmează să își consolideze 
eforturile în continuare.  

De asemenea, la propunerea SP, CT Anenii Noi, Dubăsari, Strășeni, Ialoveni  și 
Călărași au susținut inițiativa de a desfășura campaniile de informare ”Invizibili printre 
noi” și au acordat suport organizațional, în acest sens. La evenimente au participat 
conducătorii consiliilor raionale, specialiștii din subdiviziunile structurale ale consiliilor 
locale, subdiviziunilor desconcentrate în teritoriu ale altor instituții publice, primarii 
comunelor, membrii EMT, elevii și populația locală, agenții de presă și media. La 
evenimentele de lansare, participanților le-au fost distribuite materiale informative. 

Reducerea vulnerabilității adolescenților și tinerilor prin 
desfășurarea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor 

pe 
parcurs
ul 
perioad
ei de 
raportar
e 

5 specialiști și 50 
voluntari 

Taraclia Rolul CT și altor parteneri comunitari la nivel de APL în 
prevenirea și combaterea CT ianuarie membrii CT 

Telenești Prevenirea cazurilor de TFU și combaterea șederii ilegale a 
cetățenilor străini pe teritoriul localității 

martie 

38 de persoane, 
reprezentanți ai 
APL I și ai 
serviciilor 
desconcentrate în 
teritoriu 
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IV. Protecţia şi asistenţa victimelor TFU şi a persoanelor aflate în dificultate 
 

Potrivit informaţiilor parvenite de la APL, pe parcursul perioadei de referință, în 
republică  au fost înregistraţi:  

- 20706 copii rămași fără ocrotire părintească, dintre care, 7254 copii ai căror părinți 
sunt plecați peste hotarele țării; 

- 15511 copii care locuiesc cu un singur părinte, celălalt fiind migrat; 
În total au fost constatați 3962 copii aflați în situație de risc, iar 1865 copii au fost 

supuși violenței sau neglijați. Vagabondajul și/sau cerșitul este practicat de către 66 de 
copii.   

Prin intermediul Camerelor regionale  de audieri a copiilor victime al TFU au fost 
audiați 55  de copii. 

Alarmant este faptul că în republică persistă abandonul școlar, în țară fiind 
înregistrate 111 de cazuri. 

Datele obținute urmare analizei informației privind identificarea cetățenilor fără acte 
de identitate indică 229 persoane fără documente de identitate, dintre care: 150 adulți și 
79 copii.   

De servicii de asistență în sensul documentării, au beneficiat 157 de persoane, dintre 
care 100 sunt adulți, iar 57 sunt copii. 

APL, nu au declarat sursa mijloacelor financiare utilizate în scopul documentării 
cetățenilor, cu excepția raioanelor Soroca, care a menționat suma de 4000 de lei din 
Fondul local de susținere socială a populației și Călărași, care a declarat 500 lei. 

A fost imposibil de sistematizat datele statistice referitor la numărul persoanelor 
aflate în dificultate, potențialelor victime ale TFU din cauza lipsei informațiilor, sau 
informațiilor contradictorii. Printre potențialele victime au fost declarate: victimele 
violenţei în familie (571), persoanele cu dizabilități (9533), persoanele vârstnice rămase 
singure (2521), persoanele străine aflate în dificultate (63), persoane fără un venit stabil 
(35444), tineri absolvenți ai instituțiilor rezidențiale (67). Doar 78 de persoane au 
beneficiat de Programele de formare profesională în cadrul ATOFM (bucătar, casier, 
operator în sala de comerț, etc.)   

Numărul victimelor ale TFU identificate la nivel local este redat în tabelul de mai 
jos. 

                                                                                                                                      
Tabelul nr.3  
Nr. 
d/o  

Unitatea administrativ-teritorială Victimele TFU 

1.  Anenii-noi  - 
2.  Bălţi 1 
3.  Basarabeasca - 
4.  Călărași 15 
5.  Căușeni 1 
6.  Chișinău - 
7.  Criuleni - 
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8.  Cimişlia - 
9.  Donduşeni 2 
10.  Drochia - 
11.  Dubăsari - 
12.  Floreşti - 
13.  Glodeni - 
14.  Hînceşti - 
15.  Leova - 
16.  Ocniţa - 
17.  Orhei 7 
18.  Rîşcani  
19.  Sîngerei - 
20.  Soroca - 
21.  Strășeni - 
22.  Şoldăneşti - 
23.  Stefan-Vodă 12 
24.  Taraclia - 
25.  Telenești - 
26.  Ungheni 5 

 Total  43 
 

Printre instituțiile care au referit victimele au fost declarate procuraturile raionale, 
Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale TFU din 
Chișinău, inspectoratele de poliție. Un rol considerabil în oferirea suportului în vederea 
susținerii și/sau acordării serviciilor sociale victimelor TFU sau prezumatelor victime ale 
TFU, precum și altor persoane aflate în dificultate le-au avut ONG-urile.  

Printre cei mai activi reprezentanți ai ONG-urilor, precum și formele de 
asistență/protecție acordate potențialelor victime ale TFU sunt de menționat: 

                                                                                                                                
Tabelul nr. 4 

UAT 
Parteneri Formele de asistență 

Nr. 
beneficiar

ilor 
 
Leova  

OIM 
asistență juridică 

5 
CI ”La Strada” 10 
A.O. ,,Contact,,  3 
A.O. ”LUMOS” consiliere psihologică 4 
CNPAC 5 

Ocnița A.O ”Stimul” consiliere juridică și psihologică 4 
Hîncești A.O. ”Casa Mărioarei”  Plasament  3 
 
 
Bălți  

A.O. ”Onoarea și 
Dreptul Femeii 
Contemporane” 

consiliere psihologică 
 4 
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Centrul  de criză 
familială ”Sotis” 3 

CI ”La Strada” consiliere  psihologică 2 
Centrul de Drept al 
femeilor consiliere juridică 1 

Chișinău CCF Moldova  ajutor material 4 
CNPAC ,,Amicul” consiliere psihologică 8 
CSPT „Neovita” asistență medicală  1 
CSPT „ Amigos” 4 
Misiunea Socială 
„Diaconia” plasament 2 

Soroca A.O.”Concordia” asistență psihologică și medicală 3 
 
Rîșcani 

CCF Moldova susținere financiară   5 

ONG ”Pelerin” susținere financiară, consiliere și 
plasament 9 

 
 
 
Dondușeni 

A.O. ,,Homecare” servicii de îngrijiri medico-sociale 
la domiciliu 

1 

CCF-Moldova  dezinstituționalizarea copiilor, 
crearea serviciilor alternative de tip 
familial, asistență parentală 
profesionistă 

30 

Filiala Fundației 
Childrens Emergency 
Relief Internațional    

servicii de sănătate copiilor și 
tinerilor vulnerabili 

140 

AO ”Stimul” Promovarea serviciilor pentru 
familii cu copii în situație de risc 

20 

Total beneficiari 271 
 

      La 20 iunie curent, în orașul Dondușeni a fost deschis un centru maternal ”The Hope” 
cu suportul financiar al Misiunii elvețiene ”Lumina la răsărit”. Centrul permite plasarea a 
8 mame cu copii, pentru o perioadă de 12 luni. 

 
V. Concluzii  

 
Urmare analizei informaționalor prezentate de către autorități, se recomandă CT 

întreprinderea măsurilor necesare în vederea:  
 

- fortificării eforturilor în sensul prezentării informațiilor calitative și în termen, 
ținând cont de toți indicatorii furnizați de către SP; 

- consolidării сарасităților profesionale ale specialiştilor inclusiv și pe segmentul de 
colaborare interinstituțională; 
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- organizării și desfășurării întâlnirilor cu implicarea specialiștilor cu diverse 
competențe, a primarilor și altor reprezentanți ai APL I, întru realizarea schimbului 
de bune practici; 

- repartizării eficiente a sarcinilor către specialiști, în vederea evitării arderii 
profesionale;       

- consolidării aspectelor ce țin de planificarea și efectuarea controalelor tematice 
(razii) pe teritoriul administrat în vederea prevenirii și combaterii TFU; 

- fortificării parteneriatelor cu organizațiile necomerciale și agenții economici din 
sectoarele agricol, zootehnic și construcții din raza teritorială administrată;   

- implicării tinerilor la toate etapele de planificare și realizare a activităților tematice; 
- intensificării mediatizării subiectului ce ține de combaterea TFU; 
- plasării materialelor informaționale în locuri cu flux sporit al populației, în locurile 

de agrement, gări, etc.; 
- inițierii unor acțiuni tematice, ce ar avea drept urmare documentarea tuturor 

locuitorilor UAT, care nu dețin acte de identitate; 
- implicării părinților și a persoanelor care au la întreținere copii în diverse programe 

de formare parentală, în vederea evitării abandonului școlar, practicării 
vagabondajului și a cerșitului de către copii, etc. 

 


