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Introducere 

Pornind de la necesitatea consolidării abilităţilor profesionale ale  

specialiștilor cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului 

traficului de ființe umane (TFU) din cadrul autorităților publice locale (APL),  

Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de 

ființe umane (Secretariatul permanent) în parteneriat cu Misiunea OSCE în 

Moldova a organizat și desfășurat 5 ateliere regionale privind schimbul de bune 

practici în domeniul prevenirii şi combaterii TFU.  

Evenimentele s-au desfășurat în perioada 03 - 31 octombrie 2017, antrenând 

34 de unități administrativ-teritoriale cu un număr de 162 participanţi, după cum 

urmează: 

 

 

La eveniment au participat preşedinții și secretarii Comisiilor teritoriale 

pentru combaterea TFU, coordonatorii echipelor multidisciplinare teritoriale, șefi 

ai direcțiilor de asistență socială, polițiști, procurori, specialiștii din domeniul 

sănătății publice,  și învățământ, mediatori comunitari, reprezentanţi ai ONG-urilor 

și mass media locală. 

În calitate de vorbitori, alături de reprezentanții Secretariatului permanent au 

fost invitați ofițeri ai Centrului pentru combaterea traficului de persoane și 

specialiști ai Centrului de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime 

ale TFU.  

 

Scopul: 

Necesitatea fortificării continue a cunoștințelor specialiștilor din cadrul APL, 

cu accent pe definirea mai clară a mecanismelor de cooperare între autorități, dar și 

cu societatea civilă, atât pentru o eficientă prevenire a TFU, cât şi pentru asigurarea 

asistenţei, protecţiei şi re/integrării victimelor TFU de lungă durată, dar și pentru 

coordonarea și monitorizarea implementării politicii naționale în domeniu la nivel 

de APL.   

În această ordine de idei, ședințele regionale au avut drept obiective  

diseminarea bunelor practici preluate în cadrul vizitei de studiu realizate în județul 

Perioada 

 

Raionul gazdă Raioanele invitate Nr. de 

participanți – 

reprezentanți 

APL 

3 octombrie  

 

 CHIȘINĂU  Strășeni, Dubăsari, Ialoveni,  

Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă  

29 

10 octombrie   SOROCA Florești, Șoldănești, Dondușeni,  

Ocnița, Drochia 

27 

24 octombrie  SÎNGEREI Bălți, Fălești, Glodeni, Rîșcani,  

Edineț, Briceni  

38 

26 octombrie  ORHEI Rezina, Telenești, Nisporeni,  

Ungheni, Călărași, Criuleni 

39 

31 octombrie   LEOVA Cantemir, Cahul, Taraclia,  

Basarabeasca, Cimișlia, Hîncești 

29 



Alba Iulia, România, în luna mai 2017, la care au participat preşedinţii CT din 9 

raioane ale republicii, prezentarea unor informații tematice, identificarea 

necesităţilor și problemelor cu care se confruntă APL, precum și diseminarea unor 

materiale informative. 

  În agenda zilei au fost incluse următoarele subiecte:  

 

1. Diseminarea experienței acumulate în cadrul atelierului din Alba Iulia, 

România cu privire la prevenirea TFU și protecția victimelor TFU. Schimb de 

opinii și bune practici. Dificultăți întâmpinate în identificarea și documentarea  

victimelor şi potențialelor victime ale TFU; 

2. Aspecte privind activitatea Centrului pentru combaterea traficului de 

persoane cu scop de prevenire a TFU. Prevenirea TFU intern, în special a 

cerșitului, inclusiv o atenție sporită a cerșitului de către copii. Identificarea 

cazurilor de TFU și modalitatea de raportare a acestora; 

3. Servicii de suport acordate de către Centrul de asistență și protecție a 

victimelor și potențialelor victime ale  TFU. Mecanismul de referire a victimelor la 

aceste servicii de către EMT; 

4. Constatări privind situația actuală în domeniul colaborării dintre CT, EMT 

și ONG-urile locale. Propuneri și soluții de consolidare ale acestor instituții cu 

scopul prevenirii TFU și protecția victimelor TFU, dar și pentru sesizarea cazurilor 

către instituțiile competente; 

5. Situația populației de etnie romă din raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, 

Rîșcani, Soroca, Ocnița,  Hîncești, Călărași și Nisporeni. 

Subiectele menționate au fost completate cu diverse tematici, care au 

prezentat interes sporit pentru invitați referitoare la: 

 Necesitatea reconceptualizării Sistemului Național de Referire pentru 

asistența și protecția victimelor și potențialelor victime ale TFU urmare a 

analizei efectuate pe acest segment; 

 Pachetul de servicii sociale garantate de către stat; 

 Prevederile şi particularitățile Legii nr. 137/2016 cu privire la reabilitarea 

victimelor infracțiunilor și activității Comisiei interdepartamentale ce 

urmează a fi creată pentru compensarea financiară de către stat a 

prejudiciului cauzat prin infracţiune; 

 Modificările propuse spre aprobare la Legea 241/2005 cu privire la 

prevenirea şi combaterea TFU;  

 Prevederile proiectului Strategiei naționale de prevenire şi combatere a TFU 

pentru anii 2018-2023 și al Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020; 

 Recomandările expuse în raportul Departamentului de Stat al SUA TiP, 

2017; 

 Acțiunile incluse în ”Setul de măsuri privind realizarea acțiunilor prioritare 

în domeniul prevenirii și combaterii TFU, până la 31 decembrie 2017”, 

inclusiv şi de către APL, precum și despre 

 Inițiativa exercitării controlului parlamentar asupra implementării legislației 

în domeniul prevenirii și combaterii TFU. 

 



Constatări: 

Desfășurarea atelierelor a oferit specialiștilor o platformă pentru schimb de 

opinii și informații prin comunicarea interactivă, relatând inclusiv și 

impedimentele cu care se confruntă specialiştii la nivel local.  

În acest context, sunt de nominalizat următoarele probleme întâmpinate la 

nivel local: 

 neevaluarea necesităților la momentul planificării resurselor financiare și 

planificarea bugetară defectuoasă, 

 lipsa mecanismului şi a resurselor locale în vederea susținerii de către APL a 

serviciilor regionale, 

 imposibilitatea asigurării victimelor și potențialelor victime ale TFU cu 

polițe de asigurare medicală, 

 creșterea numărului de cazuri de practicare a cerșitului, în special în 

autogări, 

 receptivitate sporită a populației de a susține cerșetorii cu bani, 

 creșterea numărului de tineri, în special în rândul fetelor, care practică 

vagabondajul, 

 deficiențe în documentarea/identificarea persoanelor aflate în dificultate (în 

special copii), 

 migrația părinților și creșterea numărului de copii nesupravegheați, 

 părinţii/unicul părinte care pleacă peste hotare pe un termen mai mare de 3 

luni şi ai căror copii rămân în Republica Moldova nu informează în prealabil 

autoritatea tutelară locală despre persoana în grija căreia rămân copiii, 

 migrația părinților cu copii în raionul Briceni pentru practicarea muncilor 

agricole, 

 subalimentația copiilor și tinerilor din familiile social vulnerabile,  

 colaborarea insuficientă între sectorul de învățământ și medicină  în vederea 

identificării copiilor subalimentați, 

 fluctuația specialiștilor, 

 insuficienţa cadrelor profesionale, în special în sectorul de medicină și 

poliție, 

 ineficiența/lipsa programelor orientate spre susținerea economică a 

familiilor,   

 lipsa serviciilor pentru asistența cuplurilor copil-tată, victime bărbați, 

agresori, 

 lipsa programelor de reabilitare accesibile și gratuite pentru împotriva 

abuzatorilor de alcool, 

 colaborarea insuficientă instituţiilor publice locale cu ONG-urile și 

necesitatea consolidării acestui aspect, 

 multitudinea echipelor și a comisiilor de specialitate, 

 unii primarii,  nu exercită competenţele atribuite prin prevederile legale (ex: 

Legea nr. 140 din 14.06.2013, Legea nr. 45 din   01.03.2007, Hotărârea de Guvern 

nr. 270  din  08.04.2014, Hotărârea de Guvern nr. 228 din  28.03.2014), 

 activitate limitată (cu puţin interes) a unor specialiști în cadrul CT şi EMT, 

 lipsa instrumentelor/serviciilor pentru minimalizarea efectelor arderii 

profesionale, 



 impedimente legale de a efectua razii inopinate, 

 neîncrederea cetăţenilor în instituţiile APL, 

 stigmatizarea lucrătorilor din sfera asistenței sociale cu responsabilitatea de 

soluționa cazurile identificate, 

 servicii, programe insuficiente la nivel de APL în reabilitarea şi re/integrarea  

de lungă durată a victimelor și potențialelor victimelor TFU, 

 referirea şi raportarea ineficientă a cazurilor identificate de trafic către 

serviciile specializate şi de specializare înaltă, 

 discrepanța între datele statistice prezentate de către instituții, 

 lipsa documentației despre activitățile realizate de către predecesori: 

secretari ai CT, președinți ai CT, coordonatori ai EMT. 

 

Participanții la atelier au menționat despre importanța întâlnirilor regionale, 

acestea constituind oportunitatea de a face schimb de informații și de preluare a 

bunelor practici în domeniu, solicitând ca întâlniri similare să fie organizate 

periodic. 

 

Recomandări 

Considerăm foarte important de menționat despre faptul că în cadrul 

discuțiilor cu actorii din diverse sectoare, au fost identificate și propuneri/soluții de 

redresare a situațiilor constatate, care urmează a fi luate în considerare la 

elaborarea și implementarea parcursului politicilor în domeniul prevenirii și 

combaterii TFU, precum:  

  
1. Susţinerea şi în continuare a APL din partea a partenerilor de dezvoltare şi a 

societăţii civile în vederea aplicării mecanismelor interinstituționale de 

colaborare. 

2. Evaluarea activităților și schimbarea accentelor pe identificare şi prevenire. 

Dezvoltarea voluntariatului și creșterea responsabilităților civice. 

3. Dezvoltarea parteneriatelor între instituţii şi cu ONG. 

4. Accesarea resurselor financiare externe, identificarea donatorilor, inclusiv a 

diasporei.  

5. Organizarea periodică a atelierelor mixte între reprezentanții APL. Realizarea 

atelierelor intercomunitare. 

6. Implicarea cultelor religioase, inclusiv prin susținerea alimentară și acordarea 

serviciilor de plasament, terapiei prin muncă, cultivarea valorilor personale şi 

familiale, etc. 

7. Utilizarea serviciilor sociale de alimentație gratuită (cantina socială) în 

soluționarea problemelor copiilor rămași fără supraveghere, precum  și a celor 

din familiile social-vulnerabile în colaborare cu gimnaziile care nu au cantine. 

8. Utilizarea serviciile disponibile ale Centrelor de sănătate prietenoase tinerilor, 

Consiliile consultative al tinerilor și Asociațiilor de părinți în prevenirea și 

combaterea TFU și a fenomenelor conexe. Implicarea adolescenților 

vulnerabili în diverse activități. 

9. Susținerea APL în vederea dezvoltării serviciilor sociale, inclusiv din contul 

mijloacelor financiare cu destinație specială. 



10.  Crearea serviciilor regionale și definitivarea cadrului legal de accesare a 

acestor servicii. Crearea serviciilor pentru persoanele vârstnice în interacțiune 

cu serviciile pentru copii. 

11. Consolidarea colaborării între instituțiile educaționale și cele medicale în 

vederea raportării cazurilor copiilor subalimentați, referirii și aplicării 

tratamentelor corespunzătoare. 

12.  Instruirea studenților/medicilor de familie, chirurgi și ginecologi în vederea 

identificării potențialelor/victime ale TFU cu scop de prelevare a organelor, 

țesuturilor, celulelor.    

13.  Consolidarea capacităților, membrilor şi a secretarilor CT. 

14.  Dezvoltarea și aplicarea largă a Programelor parentale (școala părinților). 

15.  Realizarea activităților didactice cu accent pe educația timpurie, deprinderi de 

viaţă, etc.  

16. Elaborarea unui ghid pentru specialiști în vederea descrierii metodologiei de 

soluționare a cazurilor de documentare a populației. 

17.  Instruirea continuă a specialiștilor în format multidisciplinar cu implicarea 

obligatorie a primarilor/consilierilor locali. 

18.  Sistematizarea şi actualizarea informaţiei cu privire la serviciile disponibile 

pe teritoriul ţării, asigurate de stat şi a celor prestate de societatea civilă cu 

scop de accesare şi referire a VTFU, după caz.  

19.  Identificarea necesităților de instruire și înaintarea demersurilor 

corespunzătoare  către APC cu competență în domeniu, în vederea planificării 

periodice a instruirilor continue ale specialiștilor. 

20.  Includerea în curriculum destinat aleșilor locali din cadrul Academiei de 

Administrare Publică a modului prevenirea şi combaterea TFU. 

21.  Implicarea agenților economici în susţinerea programelor de prevenire și 

combatere a TFU. 

22.  Instruirea liderilor agricoli și a agenților economici cu privire politicile de 

prevenire a TFU, în special referitor la utilizarea/exploatare a muncii copiilor 

și tinerilor.  

 

 


