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Anexa 2 

5. PLANUL DE ACȚIUNI 

privind implementarea Strategiei de comunicare a Secretariatului permanent cu actorii  

din domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane 
 
 

 

 

Sarcina / 

Obiectiv 

 

 

Grup-

tinta 

 

INSTRUMENTE & ACTIVITĂȚI 

 

Respon

-sabili 

 

Parte-

neri  

 

 

Termene 

de 

realizare 

 

Costuri 

estimative 
(Dolari SUA) 

 

Sursa de 

finantare 

 

Rezultatul scontat 

Sarcina 1. Elaborarea și 

constituirea instrumente-
lor generale de 

comunicare 

Pagina-web antitrafic a SP și conturile 

pe rețelele sociale Facebook, 
Odnoklassniki, Twitter 

SP OIM 2013 3770 OIM Pagina creată și complet 

funcțională; conturi 

deschise pe rețelele sociale 

Twitter, Facebook, 

Odnoklassniki 

Curierul antitrafic (electronic, lunar) SP CA 2013 -- -- Conceptul și formatul 
realizat 

Buletinul informativ semestrial (tiparit) SP CA 2013 3500 OI
*)

    Conceptul și macheta 

realizate și aprobate 

Setul accesoriu instituțional SP ? 2013 ? ? Setul realizat 

Grupul de comunicatori antitrafic al 
CA 

SP CA 2013 -- -- Grup constituit cu toate 
datele de contact 

Spotul video generic**) SP CA 2013 550 OI
*)

 Spotul realizat 

Saptamina antitrafic SP CA 14-20 

octombrie 
2013 

? OIM și alti 

donatori
*)

 
    

 

Acțiunea realizată 

Obiectivul 1. 

Sporirea 

vizibilității 
instituționale 

a SP prin 

consolidarea 

capacităţii de 
comunicare 

cu grupurile-

țintă primare. 

 

 

 

 

 

APC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina-web antitrafic SP OIM 04-12.2013 -- -- Materiale despre activitatea 

APC postate pe pagina-web  

Curierul antitrafic lunar (versiunea 
electronica)  

SP CA 05-12.2013 -- -- Noutăți din activitatea APC 
reflectate în Curier; difuzat 

APC abonate 

Grupul comunicatori antitrafic APC  SP APC 05-12.2013 -- -- Cooperarea SP-Grup 

realizată  

Buletinul informativ semestrial SP APC 07-12.2013 -- -- Activitatea APC reflectată 

în Buletin; buletin difuzat 

Evenimente publice comune APC SP 05-12.2013 -- -- Evenimente comune 

organizate 

Promovarea activității APC pe rețelele 

de sociale utilizate (Facebook, 

Odnoklassniki, YouTube) 

 

SP APC 05-12.2013 -- -- Activități APC promovate 

pe rețelele sociale utilizate 
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Facilitarea/promovarea relațiilor 

APC cu presa parteneră a SP 

SP APC, 

presa 

05-12.2013 -- -- Evenimente de presă ale 

APC organizate, materiale 

publicate 

Promovarea paginii-web antitrafic prin 

banner/spot video pe paginile-web ale 

APC 
 

APC SP 05-12.2013 -- -- Bannerul/spotul paginii-

web SP postat pe 

paginile-web ale APC 

Saptamina nationala antitrafic SP, 

APC 

OI 10.2013 Nivel APC OI
*)

  Evenimentul realizat 

APL/CT Plan de comunicare antitrafic al APL/CT APL/ 
CT 

SP 05-12.2013 Nivel APL Bugetul local Planul elaborat, aprobat și 
implementat 

Curierul antitrafic (lunar, versiunea 

electronica)  

SP CT 2013 -- -- Noutăți din activitatea 

APL/CT reflectate în 

Curier; difuzat APL/CT 
abonate 

Pagina-web antitrafic SP CT 2013 -- -- Materiale despre activitatea 

APL/CT postate pe pagina 

3 intruniri regionale antitrafic  SP OIM, 
CT 

05-06.2013 2000 SP, OI
*)

 Materiale despre activitatea 
APL/CT postate pe pagina 

Buletinul informativ semestrial SP CT 07-12.2013 -- -- Activitatea APL/CT 

reflectată în buletin; buletin 

difuzat 

Promovarea activității APL/CT pe 

rețelele sociale utilizate (Facebook, 

Odnoklassniki, YouTube) 

 

SP CT 2013 -- -- Activitățile a 10 APL/CT 

promovate pe rețelele  

sociale utilizate 

Promovarea paginii-web antitrafic prin 

banner/spot video  pe paginile-web ale 

APL 

 

APL/ 

CT 

SP 05-12.2013 -- -- Bannerul/spotul paginii-

web SP postat pe paginile-

web ale APL 

Saptamina nationala antitrafic APL/ 

CT 

SP 10.2013 Nivel APL Bugetul local Evenimentul realizat 

ONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina-web antitrafic SP ONG 04-12.2013 -- -- Materiale despre activitatea 

ONG postate pe pagina 

Curierul antitrafic (lunar, versiunea 

electronica) 

SP ONG 05-12.2013 -- -- Noutăți din activitatea 

ONG reflectate în Curier; 

difuzat ONG abonate 

Grupul comunicatori antitrafic ONG SP ONG 05-12.2013 -- -- Contributii lunare de 
comunicare 

Promovarea activității ONG pe rețelele 

sociale utilizate (Facebook, 

Odnoklassniki, YouTube) 
 

SP CT 05-12.2013 -- -- Activități promovate lunar 

pe rețelele sociale utilizate 
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Buletinul informativ semestrial SP CT 07-12.2013 -- -- Activitatea ONG reflectată 

în buletin; buletin difuzat 

Promovarea paginii-web prin 

banner/spot video pe paginile-web 
ale APL 

 

ONG SP 2013 -- -- Bannerul/spotul paginii-

web SP postat pe paginile-
web ale ONG 

Saptamina nationala antitrafic ONG SP 14-21 
octombrie 

2013 

Nivel ONG Bugetul ONG 10 ONG nationale/locale si 
2 universitati implicate; 10  

evenimente in teritoriu 

Evenimente publice comune ONG SP 2013 -- -- Cel putin trimestrial si 

functie de caracterul 
evenimentelor 

 

OI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina-web antitrafic SP OI 2013 -- -- Materiale despre activitatea 

OI postate pe pagina 

Curierul antitrafic SP OI 2013 -- -- Noutăți din activitatea OI 

reflectate în Curier; difuzat 

OI abonate 

Promovarea paginii-web antitrafic prin 
banner/spot  pe paginile-web ale OI 

OI SP 05-12.2013 -- -- Bannerul/spotul paginii SP 
postat pe paginile-web OI 

Promovarea activității OI pe rețelele 

sociale utilizate (Facebook, 

Odnoklassniki, YouTube) 

SP OI 05-12.2013 -- -- Activități OI promovate pe 

rețelele sociale utilizate 

Buletinul informativ semestrial SP OI 07-12.2013 -- -- Activitatea OI reflectată în 

buletin; buletin difuzat 

Saptamina nationala antitrafic SP OI 10.2013 Nivel OI Bugetul OI Evenimentul realizat cu 

suportul donatorilor 

Crearea platformei de dialog cu 

donatorii antitrafic**)  

 

OI SP 2013 -- -- Platforma creata, sedinte 

trimestriale  

Obiectivul 2.  

Consolidarea 

cooperarii cu 

presa in 
vederea 

informarii 

adecvate a 
populatiei. 

 

Presa Comunicate de presă SP PP
***)

 04-12.2013 -- -- Comunicate difuzate 

Conferințe de presă SP  CA,PP 04-12.2013 -- -- Conferinte organizate 

Interviuri ad-hoc SP  CA,PP 04-12.2013 -- -- Interviuri acordate  

Pagina-web antitrafic SP CA 04-12.2013 -- -- Materiale destinate presei 

postate; materiale preluate 
din presă postate 

Curierul antitrafic   SP CA 05-12.2013 -- -- Difuzat presei abonate 

Parteneriate cu presa SP PP 05-12.2013 -- -- Parteneriate constituite 

Concurs antitrafic pentru jurnaliști**) SP CA,PP 05-12.2013 3500 OI
*)

 Concurs desfasurat 

Emisiuni radio-TV SP CA,PP 05-12.2013 -- -- Emisiuni realizate 

Sedinte tematice ale Clubului de 

presa 

  

SP  PP 05-12.2013 -- -- Sedinte desfasurate 



4. 

 

Promovarea paginii-web antitrafic prin 

banner/spot  pe paginile-web ale PP
***)

 

PP SP 05-12.2013 -- -- Bannerul/spotul paginii SP 

postat pe paginile-web PP 

 

Obiectivul 3.  
Asigurarea 

comunicării 

SP cu 

grupurile-

țintă 

secundare în 

vederea 
extinderii 

cadrului de 

informare și 
educare 

 

 

 

 

ONG-uri 
cu 

activități 

conexe 

dome-

niului 

TFU 

Pagina-web antitrafic SP CA 04-12.2013 -- -- Materiale de interes pentru 
societatea civila postate  

Curierul antitrafic   SP CA 05-12.2013 -- -- Difuzat ONG abonate 

Buletinul informativ semestrial SP CA 07-12.2013 -- -- Difuzat ONG selectate 

Promovarea paginii-web antitrafic prin 
banner/spot  pe paginile-web ale ONG 

ONG SP 05-12.2013 -- -- Bannerul/spotul paginii SP 
postat pe paginile-web 

ONG 

Forumul de dialog antitrafic pentru 

societatea civilă si Coaliția ONG-lor 

pentru combaterea TFU 

SP, 

ONG-CA, 

UNC/SNR  

APC, 
APL, 

OI 

05-10.2013 -- -- Forumul lansat, sedinte de 
dialog desfasurate, Coalitia 

constituita 

Organi-

zații ale 

diasporei 

moldo-

venești 

(ODM) 

Pagina-web antitrafic SP CA 04-12.2013 -- -- Materiale de interes major 

pentru ODM postate  

Curierul antitrafic   SP CA 05-12.2013 -- -- Difuzat ODM abonate 

Promovarea paginii-web antitrafic prin 

banner/spot  pe paginile-web ale ODM 

ODM SP 05-12.2013 -- -- Bannerul/spotul paginii SP 

postat pe paginile-web 

ODM 

Postarea informațiilor antitrafic de 

interes major pentru ODM și migranți 

pe rețelele sociale utilizate (Facebook, 

Odnoklassniki, YouTube) 

SP CA 04-12.2013 -- -- Informații de interes major 
pentru ODM postate regulat 

pe rețelele sociale utilizate 

Categorii 

vulnera-

bile de 

populație 

(CVP) 

Pagina-web antitrafic  SP CA 04-12.2013 -- -- Materiale de interes major 
pentru CVP postate  

Postarea informațiilor antitrafic de 

interes major pentru CVP pe rețelele 

sociale utilizate (Facebook, 
Odnoklassniki, YouTube) 

 

SP CA 04-12.2013 -- -- Informații de interes major 

pentru CVP postate regulat  

pe rețelele sociale utilizate 

Sarcina 2. Activități 

adiționale recomandate 
(realizabile în funcție de 

resursele disponibile și de 

rezultatele unor consultări 

suplimentare cu partenerii 

antitrafic)  

 

1. Spotul video generic. 

2. Crearea platformei de dialog cu donatorii antitrafic. 

3. Concurs antitrafic pentru jurnaliști. 

4. Sondaj instituțional în cadrul comunității antitrafic. 

5. Sondaj național de opinie publică. 

6. Campania națională de sensibilizare a societății privind traficul de ființe umane în scopul exploatării prin muncă. 

7. Campania naționala de sensibilizare a societății privind traficul de copii în scopul exploatării lor sexuale prin racolare on-line (internet). 

8. Crearea Coaliţiei naţionale a mediului de afaceri împotriva traficului de fiinţe umane. 

 
___________________________________________________ 

*)  Urmează a fi identificată (-te) 
**)  

Inclus(a) cu titlu de recomandare, realizabil in functie de resurse si parteneriate. A se vedea si Sarcina 2. 
***)  Presa partenera 

Remarca 1.  1. Bugetul estimativ total – 13320 dolari SUA. 



5. 

 

  2. Bugetul estimativ total fără costurile pentru pagina-web – 9550 dolari SUA. 

  3. Bugetul estimativ total nu include: a) costurile pentru setul accesoriu institutional și b) costurile pentru ”Saptamina antitrafic”. 

 

Remarca 2. Indicatori de performanță pentru (fără utilizarea resurselor financiare pentru publicitate și promovare): 

a) Pagina-web – 9000 de vizitatori unici pe luna (sau 300 pe zi) la sfîrșitul implementarii Planului de acțiuni;  

b) Contul de pe Facebook – 1000 de prieteni la sfîrșitul implementarii Planului de acțiuni; 

c) Contul de pe Odnoklassniki - 1000 de prieteni la sfîrșitul implementarii Planului de acțiuni. 

 
 

 


