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Chișinău, 2018 

 
 
La 18 octombrie 2019 Republica Moldova a marcat „Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de fiinţe umane”. Pentru al VIII-lea an consecutiv a fost 
desfășurată Campania națională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe 
umane”.  

 
Pe parcursul unei săptămâni, autoritățile publice centrale și locale, precum și 

alte instituții implicate în realizarea Campaniei au desfășurat activități de informare 
și sensibilizare a publicului larg, în particular elevi, studenți și tineri, părinți, cadre 
didactice referitor la riscurile și consecințele migrației ilegale și traficului de ființe 
umane, oportunitățile de angajare în Republica Moldova, precum și instituțiile la 
care pot apela în caz de necesitate. Activitățile au fost realizate, similar anilor 
precedenți, prin intermediul meselor rotunde, dezbaterilor, concursurilor de desene 
și eseuri, flashmob-uri etc. La fel de importante au fost și activitățile organizate 
pentru specialiștii cu competențe în domeniu, care s-au întrunit în ateliere de lucru, 
mese rotunde și sesiuni de instruire pentru a face schimb de experiențe, discuta 
cazuri concrete și expune problemele cu care se confruntă, precum și aspecte ce 
urmează a fi îmbunătățite.  
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ACTIVITĂŢI REALIZATE LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL   

Conferință de presă susținută  de către Secretarul general al 
Guvernului, Andrei Spînu, reprezentanții Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene, Ministerului Afacerilor Interne, 
Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze 
Speciale, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 
Misiunii OIM în Moldova, Ambasadei SUA în Moldova și Centrului 
Internațional „La Strada”. 

 

Campania de informare „Invizibili printre noi” în incinta 
Aeroportului. Secretariatul permanent al Comitetului național pentru 
combaterea traficului de ființe umane (CN CTFU) din cadrul 
Cancelariei de Stat, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției 
de Frontieră, Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în 
Moldova și Aeroportul Internațional Chișinău. 

Ambasada SUA în parteneriat cu Centrul pentru combaterea traficului 
de ființe umane a organizat expoziția „Rană Deschisă” la 
AmericaHouse, în cadrul căreia au fost expuse lucrările 
supraviețuitorilor traficului de persoane. 

Flash-mob organizat de Centrul pentru combaterea traficului de 
persoane în scuarul Grădinii Publice Ștefan cel Mare și Sfânt și parcul 
Valea Trandafirilor din sectorul Botanica, precum și desfășurarea 
lecțiilor publice pentru 271 de tineri și 25 de inspectori de probațiune.   

Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării a lansat Concursul de artă 
cu genericul „Tinerii împotriva traficului de ființe umane”, ediția 2019. 
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Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a distribuit 23000 
materiale informative, în cele mai solicitate puncte de trecere a 
frontierei, cu informația despre liniile fierbinți și riscurile angajării 
ilegale peste hotare, precum și au informat un grup de 60 de studenți 
despre TFU.  

Centrul pentru asistența și protecția victimelor și 
potențialelor victime ale TFU, din subordinea MSMPS, au 
desfășurat lecții publice și mese rotunde pentru cca 96 de 
specialiști și 300 tineri.  

Procuratura Generală și procurorii din teritoriu au prezentat peste 86 
lecții în instituțiile de învățămînt și colective de muncă, 12 articole în 
mass-media, 1 (un)  interviu la radio. În total nemijlocit au fost 
sensibilizate peste 3866 persoane, dintre caree 3172 elevi, 56 profesori, 
280 studenți, 52 colaboratori de poliție, 436 de angajați 

Biroul Migrație și Azil a organizat 2 seminare informative tematice 
cu accent pe prevenirea TFU și riscurile migrației ilegale pentru 40 de 
persoane plasate în Centrul de plasament temporar al străinilor, 
solicitanți de azil și persoanele aflate în Centrul de cazare. 

La nivel local s-a remarcat activitatea instituțiilor din: mun. 
Chișinău - activități pentru cca peste 100000 persoane; r. Căușeni - 
cca 15000 persoane informate; r. Rîșcani - cca 10000 persoane 
informate; r. Dondușeni - cca 2642 persoane sensibilizate; r. 
Taraclia - peste 4000 persoane informate; r. Soroca - cca 3223 
persoane informate; r. Strășeni - activități pentru cca 6000 
persoane; r. Bălți - cca 11000 persoane informate. 
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Diagrama nr. 1. Numărul persoanelor sensibilizate și informate (cu aproximație)   

 
 

 
Diagrama nr. 2. Numărul specialiștilor instruiți (cu aproximație) 

 

 
 
 
 
 

80975 

30586 

Elevi, 
studenți, tineri 

Publicul larg

10472 

225 77 

Cadre didactice

Asistenți sociali 
și psihologi 

Alți specialiști 

Sensibilizarea și informarea publicului larg 
reprezintă scopul principal al Campaniei. 

Instituțiile de învățământ au implicat elevii, 
studenții, părinții atât în cadrul orelor 

educative,lecții publice,  cât și în diferite 
activități interactive, cum au fost concursuri de 

desene și eseuri, flashmob-uri, vizionarea 
filmelor tematice și discutarea acestora cu 
specialiștii, etc. Reprezentanții autorităților 
publice centrale și alte instituții publice sa-u 

implicat activ în desfășurarea lecțiilor publice 
pentru tineri. S-a remarcat, de asemenea, 

informarea de către inspectorii de muncă a 
angajatorilor din ramura agriculturii și 

construcțiilor despre evitarea situațiilor de 
exploatare, riscurile și consecințele acesteia. 
De informare au beneficiat și solicitanții de 

azil și persoanele aflate în Centrul de 
plasament temporar al străinilor. 

În cadrul Campaniei naționale au fost 
realizate cele mai multe activități pentru 

cadrele didactice, capacitarea cărora 
reprezintă un element important în instruirea 
ulterioară a elevilor. Accent, de asemenea, a 
fost pus pe instruirea asistenților sociali și 

psihologilor, inclusiv psihologi școlari, dar și 
inspectorilor de probațiune și colaboratorilor 

de poliție. 
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 Campania națională reprezintă un instrument important în ridicarea gradului de 
conștientizare a publicului larg despre riscurile și consecințele TFU. Prin intermediul 
Campaniei, au fost informate aproximativ 111561 persoane din republică și capacitați 
aproximativ 10774 specialiști.  
 

 Prin activitățile întreprinse în comun, 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. 
 

 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. 
 

 Instituțiile implicate în realizarea Campaniei au pus accent pe informarea elevilor și 
tinerilor, fiind informați în acest sens aproximativ 80975 persoane. Activitățile interactive 
realizate (concursuri de desen/eseuri, flashmob-uri, vizionarea filmelor tematice, etc.) au 
sporit interesul tinerilor de participare în activități și respectiv informarea eficientă a  
acestora.   
 

 În vederea asigurării accesului la informaţii relevante fenomenului TFU s-au utilizat atât 
resursele mass-media: TV, posturile de radio locale, ziare locale cât şi reţelele de 
socializare, paginile web ale instituțiilor. 
 

 

CONCLUZII 


