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La 18 octombrie 2018 Republica Moldova a marcat „Ziua Europeană de luptă împotriva 

traficului de fiinţe umane”. Pentru al VII-lea an consecutiv, a fost desfăşurată Campania 
naţională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”.  

Sensibilizarea publicului larg despre riscurile şi consecinţele traficului de fiinţe umane 
(TFU) a constituit scopul primordial al Campaniei. Cifrele ce reflectă numărul victimelor 
cetățeni ai Republicii Moldova identificați, demonstrează an de an cât este de importantă 
informarea continuă a publicului larg despre existența acestui flagel și modul în care acesta poate 
fi prevenit.   

Activităţile din cadrul Campaniei naţionale au fost desfăşurate conform unei Matrici1, 
procesul de elaborare al căreia a fost coordonat de Secretariatul permanent (SP) al Comitetului 
național pentru combaterea traficului de ființe umane (CNCTFU). 

În anul 2018, similar anilor precedenți, instituțiile implicate în realizarea Campaniei au pus 
accent pe informarea și sensibilizarea elevilor, studenților referitor la elementele caracteristice și 
consecințele ale acestui fenomen infracțional dar și informarea publicului larg despre riscurile 
migrației ilegale, oportunitățile de angajare în Republica Moldova, precum și organizarea 
Târgurilor locurilor de muncă pentru încurajarea cetățenilor de a se angaja în țară. Activitățile au 
fost realizate prin intermediul meselor rotunde, dezbaterilor, concursurilor de desene și eseuri, 
expoziții de carte etc., la care au participat activ tinerii, profesorii, dar și părinții. 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.  

Activitățile realizate au contribuit la ridicarea gradului de conștientizare a publicului larg 
despre consecințele TFU, dar și au consolidat eforturile autorităților în vederea prevenirii TFU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=101&id=1154&t=/Transparenta/Matricea-activitatilor-planificate-
in-contextul-marcarii-Saptamanii-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-18-25-octombrie-2018. 

CONTEXT GENERAL 
 

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=101&id=1154&t=/Transparenta/Matricea-activitatilor-planificate-in-contextul-marcarii-Saptamanii-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-18-25-octombrie-2018
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=101&id=1154&t=/Transparenta/Matricea-activitatilor-planificate-in-contextul-marcarii-Saptamanii-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-18-25-octombrie-2018
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La nivel central 

Campania a debutat prin desfășurarea 
la 18 octombrie 2018 a unui flashmob2 și 
briefing de presă organizat de Centrul 
pentru combaterea traficului de persoane 
(CCTP) în colaborare cu instituțiile publice, 
un grup de tineri și cu suportul financiar al 
Misiunilor OIM și OSCE în Moldova. În 
cadrul evenimentului reprezentanții CCTP, 
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale (MSMPS), precum și ai ONG-ului 
„Asociația psihologilor Tighina” din 
Căușeni, au menționat despre importanța 
evenimentului și activităților care se vor 
desfășura în perioada Campaniei, activitatea 
pe care o desfășoară instituțiile pentru 
prevenirea și combaterea TFU, precum și 
măsurile pe care fiecare cetățean le poate 
întreprinde pentru a nu fi victima acestei 
infracțiuni. În final, participanții au distribuit 
trecătorilor materiale informative utile.  

Inspectoratul General al Poliției de 
Frontieră, cu suportul Misiunii OIM în 
Moldova a desfășurat Campania de 
informare „Invizibili printre noi”3, la 
punctul de trecere a frontierei (PTF) 
”Otaci”. Timp de o săptămână, călătorii au 
avut posibilitatea să se informeze despre 
liniile fierbinți ale instituțiilor cu competențe 
în domeniu și să cunoască mai mult despre 
acest fenomen prin intermediul a 10 figurine 
umane cu inscripția istoriilor reale ale 
victimelor TFU. Mulți dintre călători, care 
au traversat frontiera prin PTF ”Otaci”, au 
primit câte un pliant informativ privind 
consecințele TFU, dar și câte o carte de 
vizită a instituțiilor responsabile de luptă cu 
TFU. Campania a fost realizată până în 
                                            
2 
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id
=1196&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-
Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-
traficului-de-fiinte-umane  
3 http://border.gov.md/index.php/ro/4395-campania-
de-informare-tfu-invizibili-printre-noi-a-ajuns-si-la-
frontiera  

prezent, de către SP al CNCTFU în 
parteneriat cu Misiunea OIM și Comisiile 
teritoriale pentru combaterea traficului de 
ființe umane, în 13 raioane ale Republicii4.  

Procuratura Generală a elaborat un 
comunicat de presă privind statistica 
acțiunilor întreprinse de procurori în 
domeniul prevenirii și combaterii TFU pe 
parcursul primelor 9 luni ale anului 2018, 
publicat pe site-ul Procuraturii5.  Procurorii 
teritoriali și cei specializați au fost 
mobilizați pentru a întreprinde măsuri de 
sensibilizare și desfășurare a acțiunilor 
tematice. Pe parcursul perioadei de realizare 
a Campaniei naționale, de către procurori au 
fost prezentate peste 150 lecții în școli și 
colective de muncă, au fost publicate 21 
articole în ziarele locale, au fost prezentate 2 
interviuri la radio și 2 participări la 
emisiunile televizate, inclusiv la posturi 
media cu acoperire națională. 

MSMPS cu suportul Misiunii OIM în 
Moldova a organizat 2 mese rotunde cu 
genericul: ”Rolul echipelor 
multidisciplinare în soluționarea cazurilor 
asistate pe domeniul TFU în cadrul 
Sistemului Național de Referire la nivel 
teritorial” (23.10.2018 în or. Hîncești și la 
24.10.2018 în or. Strășeni). În cadrul 
evenimentelor au participat 37 de specialiști 
ai Echipelor multidisciplinare teritoriale din 
raioanele Hîncești, Leova, Cantemir, 
Strășeni, Călărași, Nisporeni, reprezentanți 
ai MSMPS, OIM și Centrul pentru asistența 
și protecția victimelor și potențialelor 
victime ale TFU (CAP). Scopul meselor 
rotunde a constat în prezentarea experienței 
fiecărui raion pe segmentul protecției și 
asistenței victimelor TFU, discutarea 

                                            
4 
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=88&id
=1142&t=/Campanii-ANTITRAFIC/Campania-
nationala-Invizibili-printre-noi  
5 http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/7659/  

ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN CADRUL CAMPANIEI NAŢIONALE ”SĂPTĂMÂNA 
DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE” 

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1196&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1196&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1196&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1196&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane
http://border.gov.md/index.php/ro/4395-campania-de-informare-tfu-invizibili-printre-noi-a-ajuns-si-la-frontiera
http://border.gov.md/index.php/ro/4395-campania-de-informare-tfu-invizibili-printre-noi-a-ajuns-si-la-frontiera
http://border.gov.md/index.php/ro/4395-campania-de-informare-tfu-invizibili-printre-noi-a-ajuns-si-la-frontiera
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=88&id=1142&t=/Campanii-ANTITRAFIC/Campania-nationala-Invizibili-printre-noi
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=88&id=1142&t=/Campanii-ANTITRAFIC/Campania-nationala-Invizibili-printre-noi
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=88&id=1142&t=/Campanii-ANTITRAFIC/Campania-nationala-Invizibili-printre-noi
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/7659/
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cazurilor asistate și referite și procesul de 
monitorizare al acestor cazuri.  

Concursul de artă cu genericul 
„Tinerii împotriva traficului de ființe 
umane”, ediția 2018, a fost organizat de 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
(MECC) și a avut ca obiectiv general 
sensibilizarea tinerilor și a publicului larg 
asupra riscurilor și consecințelor TFU. La 
concurs s-au înscris tineri care au înaintat 
lucrări ce reflectă opiniile şi sugestiile 
privind susţinerea şi incluziunea socială a 
victimelor TFU și abilitarea acestora pentru 
o viaţă independentă. Câștigătorilor 
concursului le-au fost decernate următoarele 
diplome și premii bănești, Premiul I – 3 000 
lei; Premiul II – 2 000 lei; Premiul III – 1 
500 lei. Totodată, MECC a coordonat 
realizarea diverselor activități tematice în 
instituțiile de învățământ, fiind implicate cca 
831 instituții de învățământ primar și 
secundar general (131685 de elevi 
participanți și 10830 de cadre didactice și 
părinți participanți), 11 instituții de 
învățământ profesional tehnic (2780 de elevi 
participanți și 195 de cadre didactice și 
părinți participanți) 4 instituții de învățământ 
superior (255 studenți și 25 cadre didactice). 

 

Activități realizate de Academia de Studii Economice 
din Moldova  

Agenția Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (ANOFM) în comun cu 
agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de 
muncă (AOFM) au organizat mai multe 
activități de informare și sensibilizare, în 
cadrul cărora au participat cca 2442 
persoane, inclusiv 1170 șomeri: 51 seminare 
informative tematice cu accent pe prevenirea 
fenomenului și riscurile migrației ilegale, 
promovând angajarea legală în țară, 18 
ședințe ale Clubului Muncii și 3 seminare de 
instruire în tehnici și metode de căutare a 
unui loc de muncă cu participarea șomerilor, 
în vederea dezvoltării abilităților de căutare 
a unui loc de muncă, abordarea unui 
potențial angajator și prezentare la interviul 
de angajare. La 24.10.18 la Chișinău a fost 
organizat Tîrgul locurilor de muncă la care 
au participat cca 500 de persoane în căutarea 
unui loc de muncă. 

Inspectoratul de Stat al Muncii și 
subdiviziunile desconcentrate din teritoriu 
au organizat mai multe activități de 
sensibilizare a agenților economici și 
angajaților din ramura agriculturii, comerț, 
construcții privind impactul negativ generat 
de TFU, în particular exploatarea prin 
muncă, în cadrul cărora au participat peste 
400 de salariați și peste 180 de angajatori, 
acțiuni de informare a elevilor și profesorilor 
despre importanța cunoașterii formelor 
legale de muncă, la care au participat cca 
330 de persoane.    

Centrul de asistență și protecție a 
victimelor și potențialelor victime ale TFU 
au organizat mai multe activități de 
sensibilizare în instituțiile de învățământ 
tehnice profesionale și superioare, în 
cadrul cărora au participat cca 225 de 
elevi, studenți, profesori.  

Biroul Migrație și Azil a organizat 
seminare informative tematice cu accent pe 
prevenirea fenomenului TFU și riscurile 
migrației ilegale, pentru persoanele aflate 
în Centrul de Plasament Temporar a 
Străinilor și solicitanții de azil și 
persoanele aflate în Centrul de cazare.  

La 25 octombrie 2018 Cancelaria 
de Stat a desfășurat o masă rotundă cu 
participarea secretarilor generali de 
stat. În cadrul evenimentului s-a discutat 
mecanismul național de coordonare în 
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domeniul prevenirii și combaterii TFU, 
precum și rolul platformei secretarilor de 
stat în acest sens. De asemenea, 
reprezentanții CCTP au prezentat 

rezultatele, tendințele, provocările și 
prioritățile în domeniul prevenirii şi 
combaterii TFU pentru anul curent.  

 
 

La nivel regional/local  

Anenii-Noi - în cadrul tuturor primăriilor 
din raion au fost organizate puncte de 
informare cu expoziție de materiale 
informaționale cu tematica anti-trafic. De 
asemenea, au avut loc o multitudine de mese 
rotunde, difuzare de filme artistice și 
documentare tematice, distribuite materiale 
utile pentru publicul larg, în special pentru 
tineri, mamele solitare și familii în situație 
de risc, dintre care: masa rotundă cu 
Consiliul Local al Tinerilor din s. Bulboaca, 
ofițerul de poliție din localitate și cu 
reprezentanții societății civile, masă rotundă 
,,Persoana  informată este mai greu 
traficată”, organizată pentru mamele 
solitare, familii în situații de risc din s. 
Cobusca Veche, masă rotundă cu genericul 
,,Prevenirea TFU, acordarea asistenței 
medicale copiilor rămași în urma migrației 
părinților” pentru tinerii din s. Botnărești, 
mamele solitare, familii în situații de risc,   
informarea grupurilor de risc din s. 
Țînțăreni, mese rotunde „Prevenirea TFU” 
în s. Hîrbovăț și Speia.  

Bălți - beneficiarii adulți ai Centrului de 
Criză Familială „SOTIS” au participat în 
cadrul meselor rotunde și au vizionat filme 
tematice, iar pentru copii a fost organizat un 
concurs de desen. Elevii instituțiilor de 
învățământ și părinții au beneficiat de cca 33 
activități de informare (ore tematice, mese 
rotunde și discuții). De asemenea, AOFM a 
organizat 2 seminare pentru cca 21 de 
șomeri, cu informarea acestora despre 
migrația legală și ilegală, consecințele TFU, 
însușirea și descrierea profesiilor.    

Basarabeasca - au fost organizate 2 
flashmob-uri și 2 expoziții de desene, în 
cadrul cărora au participat 50 copii, precum 
și o masă rotundă tematică cu participarea a 
14 asistenți sociali comunitari din raion. 

Briceni - în 30 instituții de învățământ 
primar și secundar general au fost organizate 
careuri tematice și pe parcursul săptămânii 
au fost realizate ore de dirigenție cu tematica 
anti-trafic: “Spunem Nu! traficului de 
persoane!”. 

Cahul – în 45 de instituții de învățământ 
primar și secundar general au fost publicate 
informații anti-trafic în buletinele 
informative școlare, gazete radiofonice cu 
genericul 18 octombrie – Zi europeană Anti-
trafic. De asemenea, au fost realizate 
expoziție de postere, colaje cu imagini 
tematice, mese rotunde,  ore de dirigenție. 

Cantemir - a fost organizată ședința 
Comisiei teritoriale pentru combaterea TFU 
și o masă rotundă cu instituțiile publice 
(Inspectoratul de poliție Cantemir, Centrul 
de Sănătate, AOFM, Biroul de Evidență și 
Documentare a Populației, Inspectoratul de 
Muncă, Oficiul Stării Civile ), în cadrul 
căreia au fost discutate metodele de  
prevenire a cazurilor de TFU. În cadrul 
gimnaziilor și liceelor din localitățile 
raionului Cantemir au avut loc activități de 
informare și educație la orele de clasă, 
precum și organizat un atelier de instruire 
pentru specialiști din domeniu referitor la 
implementarea mecanismului intersectorial 
de cooperare pentru identificarea, 
evaluarea, referirea asistența și 
monitorizarea copiilor victime ale violenței, 
neglijării exploatării și traficului.  

 Călărași - printre activitățile desfășurate 
este de remarcat Seminarul instructiv 
metodic ”Victimă a traficului de persoane 
poți fi chiar tu. Metode de precauție pentru 
a nu deveni victimă a TFU” pentru copii din 
Serviciul asistenţă parentală profesionistă 
din raionul Călărași, emisiuni radiofonice, 
concurs de desen pentru copii, distribuirea 
materialelor informative, desfăşurarea orelor 
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informative în instituţiile de învățământ şi 
colective de muncă. 

Căușeni - Comisia raională pentru 
combaterea TFU a organizat Conferinţa 
raională pentru marcarea Zilei europene de 
luptă împotriva TFU, pentru sensibilizarea şi 
informarea elevilor din orașul Căușeni 
despre riscurile şi consecinţele acestui 
fenomen, informarea despre realizările 
înregistrate, impedimentele în 
implementarea politicilor anti-trafic, la care 
au participat 200 de elevi și profesori. O altă 
activitate de informare organizată pentru 78 
elevi ai şcolii profesionale Căuşeni a fost 
Seminarul teoretic ,,Fenomenul Migraţiei - 
Cel mai bun instrument - Informarea”, iar 50 
de elevi voluntari cu susținerea Consiliului 
raional Căușeni au organizat pe Piața 
Voluntarilor, un flashmob cu sloganul 
“STOP Traficului de Ființe Umane!”. La fel 
de important a fost și consolidarea 
capacităților a  32 de asistenți sociali, care 
au participat la o Masă rotundă ,,La ce poate 
duce tăcerea”.  

 
Chișinău – Similar anilor precedenți, este 
de remarcat implicarea activă a 
administrației  municipiului în informarea și 
sensibilizarea publicului larg despre riscurile 
și consecințele TFU. Astfel, sunt de 
menționat atelierele de formare 
„Metodologia, obiective, standarde, 
principii și intervenții în situații de abuz, 
neglijență, exploatare și trafic al copilului”, 
la care au participat  1867 cadre didactice; 
ședințele Comisiei metodice a diriginților de 
clasă „Prevenirea cazurilor de violență” 
pentru 1455 diriginți de clasă; ateliere de 
lucru pentru cca 200 medici, lucrători 
medicali, asistenţi sociali privind 
identificarea victimelor; informarea 
colaboratorilor medicali din școli despre 
identificarea şi asistenţa victimelor TFU; 
seminar instructiv pentru cca 65 șomeri 
referitor la tehnicile și metodele de căutare a 
unui loc de muncă, perfectarea 
documentelor pentru angajare, explorarea 
profesiilor și a posibilităților de formare 
profesională prin intermediul AOFM, 
tehnici de prezentare, susținere cu succes a 
interviului de angajare, oportunități de 

angajare în țară, precum și Tîrgul locurilor 
de muncă în cadrul cărora au participa cca 
500 persoane. De asemenea, au fost 
organizate peste 100 de activități pentru 
elevi, studenți.  
Cimișlia – au avut loc un număr mare de 
activități (ore informaționale, flashmob, 
dezbateri) pentru elevi, mese rotunde pentru 
27 de părinți, ședință informațională cu 
genericul „Adolescenții vulnerabili - sursă 
pentru TFU” pentru 25 asistenți sociali, un 
seminar pentru 20 de persoane în căutarea 
unui loc de muncă, ședință informațională 
pentru 22 asistenți medicali.  

Criuleni – au fost organizate ore de 
dirigenție, lecții de educație civică pentru 
cca 1500 elevi, un curs de instruire pentru 
20 tineri cu dizabilități despre posibilitățile 
de angajare; adunare cu părinții cu genericul 
“Siguranța copiilor noștri: Omul neinformat 
poate fi ușor traficat” din 30 de instituții 
(gimnazii și licee) peste 2800 de părinți și 
cadre didactice; seminar informativ pentru 
24 persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă. 

Dondușeni –  au fost plasate publicații în 
ziarul local și pe pagina web a consiliului 
raional, distribuite materiale informative, 
organizate activități de sensibilizare, în 
special pentru elevi și tineri prin expoziții de 
carte, desene, discuții tematice, dar și 
instruiri pentru asistenții parentali 
profesioniști și asistenții sociali comunitari 
privind modul de intervenție în cazurile de 
TFU.  

Drochia – printre activitățile ce au avut loc 
este de specificat Masa rotundă cu genericul: 
„Conlucrarea organelor publice și 
organizațiilor neguvernamentale în 
activitatea de asistență probațională și de 
reducere a violenței în familie” în cadrul 
Biroului de Probațiune Drochia, la care au 
participat 200 persoane; Masa rotundă cu 
genericul „Schimb de experiență și bune 
practici în prevenirea si combaterea 
violenței în familie între membrii Echipelor 
multidisciplinare din Găgăuzia și membrii 
Echipelor multidisciplinare din raionul 
Drochia”(100 participanți); de asemenea au 
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avut loc și un număr impunător de activități 
pentru elevi.  

Dubăsari - întruniri cu elevii claselor a IX-
XII, sensibilizarea și informarea elevilor 
despre riscurile și consecințele fenomenului 
TFU, orientarea profesională întru evitarea 
riscului de  trafic, repartizarea materialelor 
informative cu privire la prevenirea și 
combaterea TFU și a violenței în familie - 
Direcția Învățământ General, Inspectoratul 
de Poliție, Agenția Ocupare Forță de Muncă, 
Direcția asistență socială și protecția familiei 
(820 elevi); Seminar tematic pentru 13 
asistenți sociali comunitari, precum și au 
fost publicate articole informative în ziarul 
raional ”Dubăsărenii”.  
 
Edineț - în ziarul raional a fost publicat un 
articol tematic, copiii și adolescenții au fost 
informați de către Inspectoratul de Poliție 
Edineț despre riscurile și consecințele TFU, 
iar AOFM a organizat seminare informative 
pentru 25 de șomeri.  
 
Fălești - Centrul de Asistenţă Socială 
Specializată pentru Familii cu Capacităţi 
Emoţionale Speciale „ProSperare”, sat. 
Bocşa, a organizat  o masă rotundă, în cadrul 
căreia au participat reprezentanții Direcției 
de asistență socială din raioanele Fălești, 
Inspectoratului de Poliție Făleşti, procurorul 
din Procuratura r-lui Făleşti responsabil de 
domeniul combaterii TFU și a migrației 
ilegale, precum și ai administraţiei publice 
locale din r-nul Făleşti. În cadrul şedinţei a 
fost abordat mecanismul intersectorial de 
cooperare în soluționarea cazurilor de 
violență, neglijare, exploatare și trafic. 
Suplimentar, la radioul local Radio Făleşti a 
fost difuzat un reportaj efectuat cu 
participarea procurorului din teritoriu cu 
tematica generalizării practicii în domeniul 
efectuării urmării penale și reprezentării 
acuzării de stat în r-nul Făleşti pe cauzele 
penale de TFU, organizare a migrației 
ilegale și altor infracțiuni conexe sau 
asimilate acestora în cadrul căruia a fost 
analizată starea de fapt din teritoriu la 
compartimentul nominalizat, problemele şi 
soluţiile care urmează a fi adoptate. 
Totodată, Procuratura raionului Făleşti, a 

expediat în adresa administrației publice din 
teritoriu, informația privind instituirea în 
cadrul Procuraturii  a “Liniei Verde Anti-
trafic” precum şi solicitarea de a întreprinde 
acţiunile de informare a populaţiei rurale, 
inclusiv a angajatorilor (lideri de gospodării 
agricole, proprietari de ferme şi stâne) 
privind drepturile şi obligaţiile acestora în 
cadrul raporturilor de muncă, în vederea 
reducerii considerabile a riscurilor comiterii 
TFU, în vederea exploatării prin muncă. De 
asemenea, în cadrul Primăriilor au fost 
organizate mese rotunde, ateliere de lucru și 
seminare pentru cca 675 persoane. 
   

 
Glodeni - în cadrul Primăriilor teritoriale au 
fost organizate ședințe în scop de prevenire 
a TFU cu familiile social vulnerabile din 
teritoriu, desfășurate seminare cu asistenții 
sociali comunitari cu genericul “Stop TFU”, 
„Prevenirea situațiilor de risc al copiilor în 
conflict cu legea și combaterea delicvenței 
juvenile”, organizarea mesei rotunde cu 
părinții care pleacă peste hotare cu genericul 
„Părinți plecați – copii lăsați în voia sorții”. 
 
Hîncești - cu ocazia lansării Campaniei 
naționale, a fost organizată o Conferință de 
presă cu 46 reprezentanți ai instituțiilor 
publice; atelier de lucru cu 47 asistenți 
sociali privind funcționarea Sistemului 
Național de Referire a victimelor și 
potențialelor victime ale TFU.   
 
Ialoveni – au fost organizate ședințe 
operative în comun cu corpul didactic, 
angajații Direcției asistență socială și 
protecție a familiei, Centrului medicilor de 
familie, ONG-urile active în domeniul 
protecției drepturilor copilului în vederea 



8 
 

intensificării măsurilor de prevenire și 
combatere a victimizării în rândul copiilor 
(245 beneficiari); Seminare de informare a 
234 diriginți în domeniul lucrului cu părinții 
elevilor pentru prevenirea cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare și trafic de copii, 
precum și mese rotunde, discuții dezbateri și 
alte activități pentru elevi.  
 
Leova – Direcția asistență socială și 
protecția familiei a organizat mai multe 
activități de informare și sensibilizare, 
printre care: seminar informativ pentru 34 de 
asistenți sociali comunitari, 57 de primari și 
secretari ai consiliilor locale, 31 cetățeni din 
comunitate; o masă rotundă și dezbateri 
pentru 134 elevi; o masă rotundă cu 
genericul “Prevenirea exploatării sexuale și 
egalitatea de genuri” pentru 68 asistenți 
medicali și asistenți sociali; o masă rotundă 
cu genericul „Recrutarea prin intermediul 
firmelor de angajare în câmpul muncii peste 
hotare. Impactul separării copiilor de 
părinți” pentru 41 de asistenți sociali și 
potențialii solicitanți de a pleca la muncă 
peste hotare;  flashmob pentru elevi.  
 
Nisporeni – au avut loc sesiuni de informare 
a copiilor, părinților și personalului din școli 
cu tematica TFU, precum și organizarea 
unui flashmob “Informare acasă, siguranță 
în lume”, cu participarea a 150 persoane. 
 
Ocnița - expoziție de materiale informative 
cu conținut tematic, unde au participat cca 
50 persoane, activități informative pentru 
cca 420 elevi, masă rotundă cu tematica 
migrației pentru 23 asistenți sociali 
comunitari. 
 
Orhei – au avut loc expoziții de publicații, 
ore educative, mese rotunde, lecții publice, 
vizionare de filme tematice și dezbateri 
asupra acestora, flashmob, pentru mai mult 
de 550 de elevi și părinți.  
 
Rezina – activitățile realizate s-au axat mai 
mult pe informarea elevilor și tinerilor, 
astfel fiind organizate lecții publice, ore 
educative, mese rotunde, concursuri de 
eseuri și desene etc., în cadrul cărora au 
participat peste 4000 de elevi și tineri.  

 
Rîșcani – au fost organizate mese rotunde 
“Violența față de copii”, “Spune nu TFU”, 
“Riscul de a deveni victimă”, “Consecințele 
migrației ilegale”, pentru mai mult de 1600 
elevi, mese rotunde pentru cca 1100 părinți, 
seminare privind abordarea cazurilor 
violenței în familie pentru 30 de asistenți 
sociali comunitari.  
 
Soroca – este de menționat organizarea 
orelor de dirigenție, ateliere de lucru, lecții 
publice tematice, concursuri de desen, 
flashmob, repartizarea pliantelor informative 
„Informat – deci protejat”, „Ce trebuie să 
cunoști despre traficul de ființe umane”, 
„Ziua europeană anti-trafic”, etc. pentru cca 
1700 elevi și publicarea unui articol în ziarul 
local. 
 
Sîngerei - ședință de informare  pentru 35 
asistenți sociali comunitari, specialiștii 
Centrului „Raza Soarelui” și „Luminița”, ore 
informative pentru elevii din 12 instituții de 
învățământ, seminar informativ, Târg al 
locurilor de muncă pentru persoanele în 
căutarea unul loc de muncă.  
 
Strășeni – a fost organizată o Masă rotundă 
cu tema „Prevenirea și combaterea TFU” 
pentru 45 asistenți sociali comunitari, 
polițiști de sector din localitățile raionului; 
Seminar informativ cu genericul 
„Prevenirea fenomenului TFU, riscurile 
migrației ilegale, avantajele muncii legale”, 
Clubul muncii cu tematica „Combaterea 
traficului de ființe umane astăzi pentru un 
viitor sigur. Nu crede în vise false, spune nu 
traficanților” pentru cca 40 de șomeri. 
Pentru elevi au fost organizate un număr 
larg de activități de sensibilizare cu tematica 
“Ce cunosc despre violență”, discuții și 
elaborare de postere, concursuri de desene, 
concursuri de eseuri, elaborarea panourilor 
publicitare, dezbateri, ședințe cu părinții, cu 
tematica „Copiii singuri acasă”, „Traficul 
de fiinţe umane – problemă a secolului”, „O 
persoană informată nu poate fi traficată”, 
„Traficul de fiinţe umane – mit şi realitate”, 
„Traficul de fiinţe umane. Copiii din 
Republica Moldova”. 
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Șoldănești – au fost desfășurate activități de 
informare/lecţii „Riscurile şi consecinţele 
fenomenului migraţiei ilegale şi consecinţele 
TFU” cu distribuirea materialelor 
informative, difuzarea spoturilor video 
bazate pe mărturiile victimelor TFU; în 
Biblioteca publică orăşenească a avut loc o 
Expoziţie tematică de carte, seminar cu 
genericul “Modul legal de angajare peste 
hotare a cetățenilor Republicii Moldova și 
angajarea legală în câmpul muncii a 
cetățenilor Republicii Moldova în țară” 
pentru șomeri, persoane vulnerabile, 
expoziție de desene pentru elevii școlii de 
arte, adunări pentru părinți în scopul 
sensibilizării acestora.  
 
Ștefan Vodă – a avut loc un seminar 
informativ privind promovarea activă a 
politicilor de prevenire și combatere a TFU 
pentru 46 directori adjuncți, acțiune de 
informare “Educația pentru drepturile 
omului” și “Educația pentru toleranță”, în 
cadrul căreia au participat 300 de elevi și 
profesori, concurs de eseuri, mese rotunde, 
sesiuni de informare, dezbateri  pentru cca 
1600 de elevi ai claselor a VIII-XII.  

Taraclia - AOFM a organizat seminar 
informativ cu distribuirea materialelor 
informative pentru 9 persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă; a fost publicat 
un articol în ziarul local, precum și alte 
activități de informare pentru elevi și părinți.  

Telenești – au fost organizate mai multe 
activități de informare pentru elevi, în 
special sunt de remarcat activitățile din 
instituțiile școlare din s. Pistruieni și s. 
Tîrșiței,  

 

precum activitățile, urmare a cărora elevii  
și-au prezentat desenele și posterele proprii, 
au vizionat filme despre consecințele TFU, 
lucrând în echipe au enumerat cauzele 
plecării peste hotare a persoanelor din 
localitatea natală, au întocmit o listă de 
organizații, instituții și persoane la care se 
pot adresa atunci când au nevoie de 
informații legate de riscurile TFU, iar la 
finalul activității elevii și-au evaluat 
cunoștințele în baza unui chestionar, apoi au 
numit punctele forte ale acesteia. 

 

 

 
Ungheni – una dintre mesele rotunde 
organizate în contextul prevenirii și 
combaterii TFU a avut loc pentru 
beneficiarii Centrului de asistență socială a 
familiei și copilului „Credo” cu tematica 
„TFU – consecințele”. O altă activitate a 
fost organizată pentru asistenții parentali 
profesioniști  privind consecințele violenței 
domestice  metodele de recrutare a tinerilor 
la trafic, precum și o ședință organizată 
pentru asistenții sociali comunitari, asistenții 
sociali supervizori privind îmbunătățirea 
funcționării mecanismului de prevenire și 
combatere a TFU în r. Ungheni.  
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 La nivel central autoritățile din cadrul mecanismului interinstituțional de coordonare a 
politicii naționale în domeniul combaterii traficului de ființe umane, au desfășurat 
diferite acțiuni și activități  în vederea prevenirii fenomenului, conștientizării riscurilor 
migrației ilegale, promovării angajării legale, popularizării serviciilor de suport şi a 
condițiilor de acordare a acestora, precum și consolidării capacităților agenților 
economici și angajaților din domeniul agriculturii, comerțului, construcțiilor.  
 

 La nivel local s-a pus accent sporit pe fortificarea capacităților asistenților sociali 
comunitari în domeniu, fapt ce va contribui la ridicarea nivelului de performanță şi 
eficiență în ceea ce privește identificarea şi asistarea victimelor şi prezumatelor victime 
ale traficului de ființe umane. Totodată, au fost organizate ateliere de lucru și diverse 
evenimente în școli pentru adolescenți și copii în vederea explicării riscurilor, măsurilor 
de precauție și modalităților de abordare a situațiilor de forțare/abuz. 
 

 Mediul academic a mobilizat activ studenții și elevii în organizarea activităților pentru 
marcarea Săptămânii anti-trafic, cu privire la metodele și intervențiile în caz de abuz, 
neglijență, exploatare și trafic, precum și la tehnicile de căutare a unui loc de muncă și 
angajare în condiții legale și sigure. 

 
 Campania națională “Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane” are ca 

rezultat nu doar atragerea atenției publicului asupra problemei traficului de ființe umane, 
dar şi contribuie la schimbarea modelelor de comportament în societate, prin instruiri 
focusate, prelegeri academice, activități extra curriculare, flashmob-uri, dezbateri etc., 
prezentări pe studii de caz concrete și metode de  intervenție. 

 
 Prin intermediul acțiunilor realizate de sensibilizare a populației cu privire la fenomenul 

traficului de ființe umane s-a reușit informarea și capacitarea a circa 153 mii persoane, 
precum și intensificarea eforturilor autorităților publice centrale și locale în vederea 
prevenirii fenomenului și consolidării drepturilor omului. 

 

CONCLUZII 
 


