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Metodologie. 

 

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile pct.91 alin. (5) Hotărârii Guvernului 

nr. 472/2008 cu privire la aprobarea componenței Comitetului național pentru combaterea 

traficului de ființe umane şi a Regulamentului Comitetului național, potrivit cărora 

Secretariatul permanent al Comitetului monitorizează şi evaluează realizarea politicilor în 

domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane de către instituțiile abilitate, la toate 

nivelurile administrației publice, precum şi de către organizațiile interguvernamentale, 

neguvernamentale cu activități în domeniu. 

Acest raport constituie o analiză a datelor și tendințelor în domeniul traficului de ființe umane 

(TFU), precum și a acțiunilor implementate și rezultatelor obținute de către comunitatea 

antitrafic din Republica Moldova pe parcursul anului 2021. 

În calitate de surse pentru elaborarea Raportului au servit informațiile și datele statistice 

colectat e , după cum urmează: 

• informații furnizate de către autoritățile publice centrale (APC), autoritățile publice locale 

(APL), organizații necomerciale (ON) şi organizații internaționale despre realizarea 

Planului de acțiuni pentru anii 2021-2022 privind implementarea Strategiei naționale de 

prevenire şi combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023; 

• recomandările hotărârilor ședințelor Comitetului național pentru combaterea TFU (CN 

CTFU) și ale ședințelor grupului tehnic coordonator al Secretariatului Permanent (SP) al 

CN CTFU; 

• recomandările rapoartelor internaționale de evaluare (GRETA, Raportul privind traficul 

de persoane al Departamentului de Stat al SUA, Raportul Departamentului Muncii SUA 

privind formele grave de exploatare prin muncă a copiilor, etc.). 

Raportul este structurat în capitole în conformitate cu paradigma celor 4P ai politicii – recomandată 

de standardele internaționale în acest domeniu (Prevenire, Protecție, Pedepsire, Parteneriat), 

precum și abordează modificările cadrului legal și instituțional în domeniu. 

Raportul conține 2 anexe care reflectă progresul implementării Planului de acțiuni pentru anii 

2021-2022 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire şi combatere a traficului de 

ființe umane pentru anii 2018-2023 și activitatea Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU 

în anul 2021. 

 

 

1. Măsuri generale:  

1.1. Cadrul legal și de reglementare (modificat sau nou). 

• A fost aprobat al doilea Plan de acţiuni pentru anii 2021-2022 (HG nr.319/2021) privind 

implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru 

anii 2018-2023. Acțiunile pentru perioada 2021-2022 au fost identificate în comun cu comunitatea 

antitrafic și societatea civilă și vor asigura continuitatea implementării Strategiei naționale, inclusiv 

vor contribui la implementarea recomandărilor înaintate de către mecanismele internaționale de 

evaluare pe domeniu. 

• În scopul facilitării implementării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 270/2014 cu privire la 

aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, 

neglijării, exploatării și traficului, la data de 15 decembrie 2021 prin ordin comun al Ministrului 

Muncii și Protecției Sociale, Ministrului Sănătății, Ministrului Afacerilor Interne și Ministrului 

Educației și Cercetării nr.17/1173/528/1652 a fost aprobat Ghidul de aplicare practică a 

mecanismului de cooperare intersectorială. Acest document a fost elaborat de către Ministerul 
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Muncii și Protecției Sociale cu susținerea Oficiului Consiliului Europei la Chișinău și oferă 

specialiștilor un șir de recomandări și informații utile menite să asigure intervenții multisectoriale și 

multidisciplinare eficiente și de calitate în fiecare caz suspect sau confirmat de violență, abuz, 

neglijare, exploatare și trafic de copii. Ghidul se adresează tuturor reprezentanților instituțiilor de 

învățământ, medico-sanitare și de asistență socială, indiferent de forma juridică de organizare a 

acestora, culturale, de ordine publică, inspectoratului de stat al muncii, altor autorități și instituții 

publice cu atribuții în domeniul protecției copilului. Ghidul de aplicare practică a mecanismului de 

cooperare sectorială conține un capitol aparte nr.2.9 Traficul de copii care definește noțiunea de 

trafic de copii și enumeră semnele potrivit cărora acest fenomen poate fi identificat. 

• A fost elaborat Ghidul de informare în domeniul traficului de ființe umane (pentru angajații 

industriei transportului internațional de pasageri privind identificarea și referirea 

victimelor/prezumatelor victime ale traficului de ființe umane). 

• Au fost elaborate și propuse spre examinare și consultare mai multe proiecte de acte normative, 

după cum urmează: 

Ministerul Afacerilor Interne și Procuratura Generală au elaborat mai multe proiecte de 

legi, care se află în proces de definitivare şi promovare: 

- modificarea art.175/1 și art.208/1 din Codul penal, pentru a armoniza legislația națională la 

prevederile Convenției de la Lanzarote; 

- modificarea art.165, art.206 și art.207 din Codul penal, la aspectul pedepselor aplicate 

pentru infracțiunile de trafic de ființe umane și trafic de copii; 

- modificarea art. 89 din Codul contravențional, pentru armonizarea pedepselor de practicare a 

prostituției și beneficiere de aceste servicii, la prevederile art. 6 al Convenției de la Varșovia și pct. 

25 al Raportului Comitetului ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor din 

02.03.2020. 

- pentru reconceptualizarea regimului sancționator în cazul săvârșirii traficului de ființe 

umane și a crimelor conexe, inclusiv incriminarea faptei de utilizare a rezultatelor muncii sau 

serviciilor unei persoane care este victimă a traficului de copii; 

- pentru modificarea cadrului normativ existent în partea reglementărilor penale, care vizează 

incriminarea faptei de confecționare, deținere, vânzare sau folosire a documentelor oficiale false, a 

imprimantelor, ștampilelor sau sigiliilor false, precum și organizarea migrației ilegale. 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul Programului de creare și 

dezvoltare a Mecanismului național de referire pentru protecția și asistența victimelor infracțiunilor 

pe anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru anii 2022-2024 privind implementarea acestuia 

(Program MNRV), în baza Legii nr.137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor.  

 

1.2. Activitatea cadrului instituțional de coordonare. 

 

Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane realizează coordonarea 

activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, precum şi cooperarea cu 

autorităţile publice, cu organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale, alte agenţii şi reprezentanţi 

ai societăţii civile.  Secretariatul permanent al Comitetului este asigurat de către Direcția coordonare 

în domeniul drepturilor omului și dialog social din cadrul Cancelariei de Stat și este responsabil de 

coordonarea şi monitorizarea procesului de implementare a Strategiei şi a Planului de acțiuni 

nominalizate, precum și de analiza informațiilor şi prezentarea Guvernului anual, până la data de 31 

martie, a unui raport național în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane. 

În anul 2021 Comitetul național s-a întrunit într-o singură ședință, la 06.04.2021. În cadrul 

ședinței a fost aprobat Raportul național de realizare a politicii de prevenire şi combatere a 

traficului de ființe umane pentru anul 2020, precum și au fost prezentate: proiectul noului Plan de 

acțiuni 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea 

traficului de ființe umane pentru perioada 2018-2023; inițiativele și prioritățile pentru anul 2021 în 

domeniul traficului de ființe umane. 

De asemenea, în anul 2021 au avut loc 2 ședințe ale Grupului tehnic coordonator al 

Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane: 
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- la 20.07.2021 s-au discutat recomandările pentru Republica Moldova din Raportul privind 

situația traficului de persoane al Departamentului de Stat al SUA, ediția 2021; 

- la 29.10.2021 s-au discutat recomandările pentru Republica Moldova din Raportul 

Departamentului Muncii al SUA (DoL) privind cele mai grave forme de exploatare prin muncă a 

copiilor pentru anul 2020. 

 

1.3. Dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiștilor. 

 

Pe parcursul anului 2021 62 angajați ai Centrului pentru Combaterea Traficului de 

Persoane au participat la 20 cursuri de instruire, după cum urmează: 

1) În perioada 18-21.01.2021, 4 angajați au participat la cursul de formare a 

formatorilor în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților de instruire ale poliției de frontieră în 

Republica Moldova (TRABOR)”, organizat de OIM; 

2) În perioada 26-28.01.2021, 1 angajat a participat la cursul organizat în cadrul 

proiectului „Cooperarea Regională pentru prevenirea și Combaterea criminalității Transfrontaliere 

România-Moldova” (THOR); 

3) În perioada 01-05.02.2021, 3 angajați au participat la cursul de instruire online cu 

genericul „Noile provocări în lupta împotriva criminalității pe timp de COVID”, organizat de 

expertul german Alexius Schubert; 

4) La 15.02.2021, 2 angajați au participat la etapele I și II a Interviului structurat privind 

cunoștințele, atitudinile și experiențele în domeniul abuzului și exploatării sexuale a copiilor în 

mediul online, organizat de CI „La Strada”; 

5) În perioada 22-26.02.2021, 8 angajați au participat la cursul (online) de 

perfecționare/specializare cu tematica „Activitatea de prevenire și combatere a traficului de ființe 

umane”, organizat de Direcția Dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI; 

6) În perioada 09-12.03.2021, 1 angajat a participat la cursul de instruire cu tematica 

„Sesiuni de pregătire în intervievarea suspecților”, în cadrul proiectului  „Cooperare Regională 

pentru prevenirea și Combaterea Criminalității Transfrontaliere România-Moldova”, organizat de 

THOR; 

7) În perioada 16-18.03.2021, 6 angajați, au participat la cursul de instruire (online) cu 

genericul „Traficul de persoane”, organizat sub egida Academiei Internaționale a Organelor de 

drept (ILEA) din Budapesta, Ungaria; 

8) La 30.03.2021, 2 angajaţi au participat la webinarul „Consolidarea protecției 

persoanelor traficate prin integrarea politicilor în domeniul anti-trafic, managementul migrației și 

protecției sociale”, organizat de către  AO” La Strada”; 

9) La 25-26.06.2021, 7 angajaţi au participat la cursul de instruire cu tematica 

„Investigarea cazurilor de exploatare și abuz sexual asupra copiilor în mediul online”, organizat de 

Consiliul Europei în cadrul proiectului „Combaterea violenței împotriva copiilor din Republica 

Moldova”, organizat de Consiliul Europei; 

10) La 13-17.09.2021, 1 angajat a participat la cursul de instruire cu genericul 

„Consolidarea capacităților ofițerilor de Poliție în combaterea tuturor formelor de crimă 

organizată”, desfășurat în cadrul proiectului „Increasing Knowledge of Moldovan Police Officers in 

Combating All Forms of Organized Crime”. 

11) În perioada 08-12.11.2021, 6 angajați au participat la cursul de formare continuă 

desfășurat în cadrul Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI, pentru anul 2021-2022, cu 

tematica „Activitatea de prevenire și combaterea a traficului de ființe umane”. 

12) În perioada 08-12.11.2021, 2 angajați au participat la cursul de formare a 

formatorilor la subiectul „Combaterea exploatării sexuale a copiilor în mediul online”, organizat de 

CI „La Strada”. 

13) În perioada 08-26.11.2021, 3 angajaţi au participat la INTERPOL Virtual Training 

Programme on Gender and Transnational Crime: Policing with a Gender Perspective Programme, 

organizat de Directoratul privind combaterea traficului de persoane şi contrabanda cu migranţi din 

cadrul Secretariatului General al OIPC Interpol a Proiectului THB Balkans. 
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14) La 08.11.2021, 6 angajaţi au participat la instruire (online) cu tematica „Investigarea 

cazurilor de exploatare și abuz sexual asupra copiilor în mediul online”, organizat de Oficiul 

Consiliului Europei la Chișinău. 

15) În perioada 15-19.11.2021, 2 angajaţi au participat la instruire (online) în domeniul 

combaterii criminalități, oferite de Departamentul de poliție al Turciei pentru ofițeri de poliție din 

statele membre ale Organizației Cooperări Economice la Marea Neagră, organizat de 

Departamentul de poliție al Turciei. 

16) În perioada 17-18.11.2021, 1 angajat a participat la instruire,  organizată în cadrul 

Direcției dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI cu suportul Companiei 

„Black Unicorn Agency” cu tematica „Comunicarea strategică”. 

17) În perioada 22.11.2021-03.12.2021, 2 angajaţi au participat la instruire (online) cu 

genericul „Traficul de ființe umane și traficul ilegal de migranți”, în cadrul școlii internaționale de 

formare profesională pentru prevenirea și combaterea criminalității organizate în orașul Caserta 

(Italia). 

18) În perioada 06-10.12.2021, 8 angajaţi au participat la cursul de instruire național 

„Recrutarea victimelor traficului de ființe umane pe internet”, organizat de CEPOL, în cadrul 

proiectului TOPCOP. 

19) La 07.12.2021, 2 angajaţi au participat la instruire cu privire la standardele naționale 

și internaționale de intermediere a muncii în străinătate în contextul aprobării unui cadru normativ 

nou în domeniu intermedierii muncii în străinătate (Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea 

ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, HG nr.1276/218 pentru aprobarea procedurilor 

privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă), organizat de MMPS. 

20) La 09.12.2021, 1 angajat a participat la instruire (online) cu tematica „Abuzul și 

exploatarea copiilor prin internet”, organizat de către Interpol în cadrul proiectului „Combaterea 

criminalității organizate” în cadrul parteneriatului Estic. 

 

Specialiștii antitrafic din Republica Moldova au participat la o serie de Reuniuni regionale 

cu tematica combaterii traficului de persoane organizate de către Oficiul ONU pentru Droguri și 

Crimă (UNODC), în colaborare cu autoritățile responsabile de combaterea traficului de persoane 

din Franța, Croația, Serbia, Albania și s-au desfășurat în perioada mai-iulie anul curent. 

La solicitarea organizatorilor, Secretariatul permanent al Comitetului pentru combaterea 

traficului de ființe umane a conlucrat cu Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea 

Traficului de Persoane, Procuratura Generală, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale și a asigurat participarea reprezentanților acestor instituții la următoarele Reuniuni 

regionale: 

- 11-12 mai 2021, cu tematica „Traficul de ființe umane în scopul exploatării sexuale, în 

special a femeilor și fetelor, prin prisma cererii din Sud-Estul Europei” - 2 specialiștii antitrafic; 

- 9-10 iunie 2021, cu tematica „Abordarea traficului de persoane în scopuri de exploatare 

sexuală prin cooperare internațională” - 2 specialiștii antitrafic ; 

- 6-7 iulie 2021, cu tematica „Abordarea traficului de copii, în special în scopul criminalității 

forțate în sud-estul Europei ” - 2 specialiștii antitrafic. 

Experții din Republica Moldova au participat la sesiunile din cadrul Reuniunilor și au 

prezentat experiența țării noastre în combaterea traficului de persoane în scopuri sexuale, precum și 

a traficului de copii și au prezentat exemple de bune practici de colaborare internațională în 

descoperirea acestor infracțiuni, precum și modalitatea în care victimelor traficului de persoane li se 

oferă asistență socială, juridică și psihologică. 

 

Procurorii din cadrul Procuraturii Generale, pe parcursul anului 2021, au participat la mai 

multe instruiri, inclusiv în calitate de formatori, după cum urmează: 

- la 09.04.2021, procurorii au participat ca formatori la seminarul organizat de către Institutul 

Naţional al Justiţiei la cursul „Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de trafic de 

persoane, organe, țesuturi și celule”, în cadrul căruia au fost instruiți 15 procurori și 15 judecători. 
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- la 26.02.2021, procurorii au participat în calitate de formatori la lucrările seminarului 

„Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor legate de traficul de ființe”, organizat de 

către Institutul Naţional al Justiţiei, în cadrul căruia au fost instruiți 20 de asistenți judiciari, 20 

grefieri și 20 consultanți ai procurorului. 

- la 20.04.2021, procurorii au participat în calitate de formator la seminarul organizat de către 

INJ în parteneriat cu OSCE în domeniul  „Reabilitarea și compensarea victimelor infracțiunilor 

grave, inclusiv traficul de ființe umane și violența în familie.” 

- în perioada   2 și 14 iunie  2021 procurorii au participat în calitate de formatori la atelierul cu 

genericul „Abuzul și exploatarea sexuală a copiilor cu utilizarea tehnologiilor de informare și 

comunicare”, organizat de INJ, în cadrul cărora au fost instruiți peste 25 procurori și 20 judecători, 

15 consultanți ai procurorului și 15 asistenți judiciari.  

- în perioada 14-15.09.2021 Procuratura Generală cu suportul Organizației Internaționale pentru 

Migrație în Moldova și Ambasada SUA la Chișinău, în cadrul proiectului „Contribuția la un răspuns 

consolidat al organelor de drept și de elaborare a politicilor la traficul de persoane în Republica 

Moldova” a organizat Atelierul de instruire „Fortificarea măsurilor de combaterea traficului de 

ființe umane prin îmbunătățirea capacității procurorilor la depistarea, investigarea și examinarea 

judecătorească a infracțiunilor de categoria respectivă precum și celor conexe” au organizat un 

atelier de lucru pentru procurorii din procuraturile teritoriale responsabili de domeniul combaterii 

traficului de ființe umane, în cadrul căruia au fost instruiți 28 de procurori. 

- în perioada 28-29.09.2021 Procuratura Generală, cu suportul Organizației Internaționale pentru 

Migrație în Moldova și Ambasada SUA la Chișinău, în cadrul proiectului „Contribuția la un răspuns 

consolidat al organelor de drept și de elaborare a politicilor la traficul de persoane în Republica 

Moldova” a organizat Atelierul de instruire   „Fortificarea capacităților procurorilor și polițiștilor 

specializați în combaterea traficului de ființe umane prin prisma ultimelor tendințe și a 

recomandări formulate în rapoartele de evaluare internațională” pentru procurori și polițiști 

specializați, în cadrul căruia au fost instruiți 5 procurori și 25 polițiști. 

- la 03.11.2021, procurorii au participat în calitate de formatori la seminarul privind 

„Particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor legate de trafic de persoane și elemente 

corporale” organizat de către Institutul Național al Justiției, în cadrul căruia au fost instruiți 10 

consultanți ai procurorului, 10 asistenți judiciari și 10 grefieri. 

- la 19.11.2021, procurorii a participat în calitate de formatori la seminarul privind 

„Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor legate de trafic de persoane și elemente 

corporale” organizat de către  Institutul Național al Justiției, în cadrul căruia au fost instruiți 15 

procurori și 15 judecători. 

- în perioada 8-12 noiembrie, 4 procurori alături de 20 de profesioniști au participat la atelierul 

de formare a formatorilor în domeniul investigării și judecării cazurilor de abuz și exploatare 

sexuală a copiilor comise în mediul online (AESOC). Atelierul a fost parte a proiectului 

„Consolidarea capacității Republicii Moldova de a aborda exploatarea și abuzul sexual online 

asupra copiilor”, implementat de CI „La Strada” în parteneriat cu Institutul Național al Justiției, 

Centrul Internațional pentru Copiii Dispăruți și Exploatați (International Center for Missing and 

Exploited Children/ICMEC), cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin 

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău.  

 

În decembrie 2021 Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu CEPOL (Agenția UE 

pentru formarea în aplicarea legii) a organizat un curs de instruire pentru specialişti din organele de 

drept (Inspectoratul General al Poliției, CCTP, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, 

PCCOCS) pe tema „Recrutarea victimelor TFU pe Internet”. Cursul de instruire a fost susținut de 

experți din Marea Britanie, Olanda, Spania, Romania, CI „La Strada”. 

 

În perioada 16 martie-01 aprilie 2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale în 

parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova, a organizat 9 

mese rotunde (în format online) cu genericul: „Rolul echipelor multidisciplinare în soluționarea 

cazurilor asistate pe domeniul TFU în cadrul Sistemului Național de Referire, cu accent sporit pe 
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conlucrarea între organele de drept și reprezentanții domeniului social”. În cadrul acestor 

evenimente au participat specialiști ai echipelor multidisciplinare teritoriale (EMT) din toate 

raioanele/municipiile țării (41 EMT), precum și reprezentanți ai MMPS, OIM, Poliției și Centrului 

pentru asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale TFU. 

La data de 10 septembrie 2021, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a 

organizat în format online Cursul de instruire pentru funcționarii consulari din serviciul diplomatic 

al Republicii Moldova, cu privire la combaterea și prevenirea traficului de ființe umane, la care     

s-au făcut prezentări cu privire la rolul funcționarului consular în identificarea, asistarea și 

repatrierea victimelor traficului de ființe umane și a cetățenilor Republicii Moldova aflate în situație 

de vulnerabilitate sporită. 

Institutul Național al Justiției a desfășurat la 09.04.2021 și 19.11.2021 cursul 

„Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor în domeniul combaterii traficului de ființe 

umane”, la care au participat 23 de judecători. 

În cadrul proiectului ,,Consolidarea Răspunsului Guvernului la Fenomenul Traficului de 

Ființe Umane și Îmbunătățirea Protecției Victimelor Traficului și Martorilor în RM”, a cărui 

partener de implementare și beneficiar este Consiliul Național pentru Asistența Juridică 

Garantată de Stat, una din activitățile planificate este elaborarea unui Ghid pentru avocații care 

acordă asistență juridică garantată de stat victimelor traficului de ființe umane. Ghidul a fost 

distribuit în rândurile avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, iar în baza lui au 

fost organizate instruiri pentru avocați. 

În perioada 29 noiembrie – 01 decembrie 2021, Organizația Internațională pentru 

Migrație, Misiunea din Moldova, a organizat o vizită de lucru la  Paris, Republica Franceză în 

parteneriat cu Reprezentanța permanentă a Franței din Viena la ONU și Ambasada SUA din 

Republica Moldova. Vizita s-a desfășurat în cadrul proiectului „Contribuția la un răspuns consolidat 

al organelor de drept şi de elaborare a politicilor la traficul de persoane în Republica Moldova”, 

susținut de către Biroul pentru afaceri internaționale în domeniul drogurilor şi aplicării legii al 

Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Scopul vizitei a ținut de analiza unor aspecte 

de combatere a traficului de ființe umane, precum și schimbul de bune practici dintre structurile 

specializate ale ambelor state şi dezvoltarea cooperării dintre instituțiile specializate ale Republicii 

Moldova și Republicii Franceze în domeniul prevenirii şi combaterii infracțiunilor de trafic de ființe 

umane.   

OSCE a elaborat un ghid privind drepturile victimelor TFU, inclusiv pe aspectul de 

compensare, în prezent acesta fiind pregătit tehnic pentru consultare, urmând a fi lansat pe parcursul 

anului 2022, pentru a constitui un suport în activitate pentru procurori, judecători și avocați. 

În perioada 2019-2021 CI „La Strada” a participat în Proiectul regional REST implementat 

în 6 ţări europene (Austria, Franța, Moldova, Olanda, Serbia și Spania) sub egida ONG LEFO din 

Austria. Proiectul a fost vizat să consolideze dreptul la ședere și la protecție a cetățenilor din țările 

slab dezvoltate traficați în Europa, concentrându-se pe integrarea politicilor migraţioniste şi 

politicilor în domeniul antitrafic. 

În cadrul proiectului dat CI „La Strada” a contribuit la: 

a) realizarea cercetării internaționale prin completarea unui chestionar, special elaborat de 

cercetători internaţionali; 

b) elaborarea, traducerea și publicarea în limba română a Ghidului de practici promițătoare 

„Protecție pe termen lung a persoanelor traficate”. 

Raportul de cercetare internațională „Permise de ședere și protecție internațională pentru 

victimele TFU: soluții durabile bazate pe dreptul internațional” și Ghidul de practici promițătoare 

„Protecție pe termen lung a persoanelor traficate” au fost prezentate actorilor naționali AT în 

cadrul a 2 webinare organizate de CI ”La Strada” în martie și mai 2021. 

Primul webinar a fost organizat în martie 2021 pentru membrii Grupului Tehnic 

Coordonator sub egida Cancelariei de Stat/Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru 

combaterea TFU. Raportul internațional a fost prezentat de către unul de autori - Prof. Ryszard 

Piotrowicz din Universitatea Aberystwyth, Marea Britanie (fostul membru al GRETA). 
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Al doilea webinar REST a fost organizat în mai 2021 în parteneriat cu Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale pentru prestatorii de servicii destinate victimelor TFU și cetățeni străini, precum 

și pentru specialiștii organelor de stat din domeniul asistenței sociale și migrației, care efectuează 

coordonarea operativă activității din acest domeniu. 

 

1.4. Colectarea și analiza datelor statistice, cercetări 

 

Analiza datelor statistice rămâne a fi punctul de pornire în ceea ce privește dezvoltarea 

și/sau elaborarea politicilor în vederea asigurării drepturilor și libertăților cetățenilor, reieșind din 

necesitățile constatate. Astfel, în perioada de referință au fost efectuate mai multe cercetări, evaluări 

și analize a situației în domeniul prevenirii și combaterii TFU, după cum urmează: 

• Raportul naţional de realizare a politicii de prevenire şi combatere a TFU pentru anul 2020, 

elaborat de SP al CN CTFU în baza informațiilor de la APC, APL, ONG-uri, OI, publicat pe 

www.antitrafic.gov.md; 

• Notă informativă privind realizarea Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva 

TFU”, 18- 25.10.2021, elaborată de SP al CN CTFU ȘI publicată pe pagina electronică 

www.antitrafic.gov.md 

• Raportul de activitate al CCTP pentru anul 2021, care reflectă rezultatele obținute pe 

parcursul anului, informații cu privire la numărul total de cauze penale investigate, cooperarea cu 

organele de drept din afara țării, etc. 

• Raportul analitic UNODC (Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime) pentru 

Raportul global privind traficul de persoane (GLOTIP).  

• Raportul TIP (al Departamentului de Stat al SUA) privind traficul de ființe umane, ediția 

2021. 

• Raportul anual regional privind traficul de ființe umane și migrație ilegală pentru anul 2020 

(SELEC). 

• Raportul privind implementarea angajamentelor în domeniul combaterii traficului de ființe 

umane al Reprezentantului Special și Coordonator OSCE pentru Combaterea Traficului de Ființe 

umane (2018-2020). 

• Raportul de evaluare a implementării de către părți a Convenției Consiliului Europei privind 

acțiunile împotriva traficului de ființe umane pentru anul 2020 (GRETA).  

• Raportul comun de evaluare a riscurilor în domeniul combaterii criminalității 

transfrontaliere, a traficului de ființe umane și a migrației ilegale (GCAR), pentru anul 2021. 

• Raportul național voluntar privind implementarea Pactului Global pentru o migrație sigură, 

ordonată și reglementată (PGM), pentru perioada semestrului II al anului 2020 şi anul 2021. 

• Raportul internațional comparativ în domeniul datelor privind migrația la nivel global 

(GMDAC). 

• Raportul privind formele grave de exploatare prin muncă a copiilor pentru anul 2021 de 

Departamentul Muncii al SUA (DoL). 

• Raportul chestionarului înaintat membrilor Rețelei Coordonatorilor în domeniul Combaterii 

Traficului de Ființe Umane în Europa de Sud-Est (NATC SEE), elaborat cu scopul evaluării 

situației curente din Regiunea Europei de Sud-Est privind provocările specifice, modalitățile de 

abordării impunității și promovarea urmăririi penale a infractorilor crimelor din domeniul traficului 

de ființe umane și actualizării documentului Non-paper, privind combaterea TFU în Regiunea 

Balcanilor de vest, pentru perioada anilor 2018-2021. 

• Studiul EMN 2021, în cadrul grupului Consultativ, pe domeniul  traficul de ființe umane. 

• Chestionarul anual ONU pe compartimentul traficul de ființe umane cu informația pentru 

anul 2021. 

Procuratura Generală a asigurat pe parcursul anului 2021 colectarea și analiza datelor 

statistice după cum urmează:  

1. Lunar, procuraturile teritoriale și specializate prezintă informația despre activitatea desfăşurată 

în domeniul urmăririi penale, precum și  rezultatele examinării de către instanţele de fond, apel și 
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recurs a cauzelor penale pe cauzele penale ce se referă la  infracțiunile de  traficul de ființe umane, 

traficul de copii, organizarea migrației ilegale, alte infracțiuni asimilate sau conexe acestora. 

2. Trimestrial, Secția combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcţiei urmărire penală şi 

criminalistică a Procuraturii Generale  analizează și generalizeze informația obținută și prezintă 

Procurorului General un Raport cu privire la activitatea desfășurată de către procurori în domeniu. 

3. Anual, Procuratura Generală prezintă Comitetului naţional pentru combaterea traficului 

de fiinţe umane analiza activității de prevenire și combatere a traficului de fiinţe umane desfășurată 

de organele de drept. 

 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a asigurat: 

1. Colectarea și analiza rapoartelor anuale privind activitatea Echipelor Multidisciplinare 

Teritoriale din cadrul Sistemului Național de Referire, cu ulterioara elaborare a Raportului anual cu 

privire la activitatea desfăşurată în contextul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi 

asistenţei acordate victimelor şi prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane, pentru anul 

2021; 

2. Colectarea datelor statistice conform formularelor de monitorizare „Victims Form” (art. 

165 și art. 206 Cod Penal), cu privire la victimele TFU, care au fost asistate în platforma centrelor 

prestatoare de servicii specializate, finanțate din bugetul de stat. Frecvența colectării de la cele 8 

centre specializate de pe teritoriul țării este trimestrială, iar informația generalizată este remisă 

Cancelariei de Stat; 

3. Colectarea datelor statistice din partea structurilor teritoriale de asistență privind 

implementarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, 

neglijării, exploatării şi traficului. 

La solicitarea organelor de resort, antrenate în domeniul prevenirii și combaterii traficului de 

ființe umane, precum și în scopul acordării suportului în protecția persoanelor traficate, Agenția 

Servicii Publice furnizează în mod operativ informația despre persoanele fizice (cetățeni ai 

Republicii Moldova) și contribuie la identificarea persoanelor care au devenit victime ale traficului 

de ființe umane, utilizând toate resursele informaționale disponibile atât automatizate, cât și 

neautomatizate ce conțin date cu caracter personal. 

SP al CN CTFU a colectat datele privind activitatea Comisiilor teritoriale pentru combaterea 

traficului de ființe umane, conform Setului de indicatori pentru monitorizarea implementării pe 

parcursul anului 2021 a politicilor în domeniul de prevenire şi combatere a traficului de ființe 

umane. 

În februarie 2021 CI „La Strada” a publicat Raportul analitic Tendințe în evoluția 

fenomenului TFU în Republica Moldova și factori externi de influenţă”. Peste 50 de surse de 

informaţii diferite despre problematica antitrafic au fost analizate în cadrul cercetării. Au fost 

identificate noile tendințe ale TFU și lacunele existente ale politicii naționale antitrafic. Un aspect 

inovator al acestei cercetări este analiza comparativă a: 

-   tendințelor globale în evoluția fenomenului TFU cu tendințele în Republica Moldova; 

- recomandărilor de expertiză internațională pentru politicile globale antitrafic cu 

recomandări făcute pentru Republica Moldova în cadrul monitorizării externe (J /TiP și GRETA). 

Raportul a fost prezentat și trimis actorilor antitrafic principali în cadrul evenimentelor 

diferite organizate de CI „La Strada” și parteneri în 2021. 

 

2. Prevenirea traficului de ființe umane. 

În contextul marcării „18 octombrie - Ziua Europeană pentru combaterea traficului de ființe 

umane”, Secretariatul permanent al CN CTFU a coordonat organizarea Campaniei naţionale 

„Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane” în perioada 18-25 octombrie. 

 La 18.10.2021 a fost organizată Conferința de presă cu genericul „Provocări și rezultatele 

înregistrate de sistemul anti-trafic în ultimii 5 ani”. La eveniment au participat 18 

invitaţi/reprezentanţi ai CI „La Strada”, CCTP, IGP, Ambasada SUA şi Procuratura Generală. În 

cadrul evenimentului specialiștii au comunicat copiilor și maturilor despre riscurile şi consecinţele 
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traficului de fiinţe umane care continuă şi în timpul unei pandemii, inclusiv le-au oferit recomandări 

de care să țină cont pentru a nu cădea pradă exploatării şi abuzurilor online. În acest sens, a fost 

distribuit un film documentar pe domeniul combaterea TFU.  

Procuratura Generală a mobilizat procurorii teritoriali și cei specializați pentru a 

întreprinde acţiuni de sensibilizare şi informare a societăţii asupra gravităţii şi consecinţele 

fenomenului traficului de ființe umane. Ca rezultat, în cadrul Săptămânii anti trafic, de către 

procurori au fost prezentate peste 112 lecții în instituțiile de învățământ și colective de muncă, 10 

articole la ziar și 3 postări pe internet, 1 interviu la radio (Radio Fălești) și 1 interviu la TV 

(Hîncești 24 TV). În total nemijlocit au fost sensibilizate peste 7847 persoane, dintre care 6264 

elevi, 12 profesori, 289 studenți, 128 colaboratori de poliție, 1144 de angajați. 

În afară de aceasta în contextul marcării „Zilei europene de luptă împotriva traficului de 

ființe umane" și desfășurării Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe 

umane", de către Procuratura mun. Chișinău, Oficiul reprezentare a acuzării în instanța de judecată, 

a fost publicat articolul întitulat „Analiza juridico-penală a infracțiunii de trafic de ființe umane", în 

Revista '„Studii juridice universitare” 2021, Anul XIV, Nr.1 (53), Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova, Facultatea Drept, tiraj: 100 exemplare. 

Totodată, la data de 18.10.2021, procurorii  Secției specializate a Procuraturii Generale au 

participat la Lecția Publică cu tematica „Traficul de Ființe Umane" organizată de către 

Departamentul Drept Penal al facultății de Drept al USM. 

În afară de aceasta, la 25.10.2021, procurorii Secției specializate a Procuraturii Generale au 

participat la prelegerea publică în format on-line cu tema „Lupta împotriva traficului de ființe 

umane” pentru studenții UTM, organizată de conducerea universității respective. 

În cadrul Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane", 

reprezentanții CCTP și a Procuraturii Generale au participat la emisiuni tematice la televiziuni 

naționale și locale. 

La 29.06.2021, sub egida Procurorului General, a fost organizată şedinţa Consiliului 

coordonator al organelor de drept cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, 

constituit din reprezentanţii Procuraturii Generale, Procuraturii pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale, Procuraturii Anticorupție, Ministerului Justiţiei, Ministrului 

Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului de Informaţii şi Securitate, 

Inspectoratului General al Poliției al MAI, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI,  

Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI al IGP al MAI. Au fost dezbătute un șir 

de subiecte actuale, precum amenințările pe care le reprezintă fenomenul organizării migrației 

ilegale, comis prin falsificarea pe scară largă a actelor de identitate, cauzele privind migrația ilegală 

și traficul de ființe umane pe teritoriul statelor Uniunii Europene, în scopul exploatării victimelor 

pentru însușirea îndemnizațiilor și ajutoarelor sociale, provocările pe segmentul traficului de 

organe, implicarea oficialilor în realizarea infracțiunilor de trafic de ființe umane, crime conexe și 

asociate acestei infracțiuni. 

Membrii comunității antitrafic au asigurat plasarea pe paginile oficiale și pe rețele sociale a 

comunicatelor de presă și materialelor informative privind traficul de ființe umane. 

Ministerul Educației și Cercetării realizează continuu acțiuni de prevenire și combatere a 

violenței față de copii. Astfel,  curricula disciplinelor școlare obligatorii  Educație pentru societate 

și  Dezvoltare personală conțin mai multe unități de învățare referitoare la identificarea, prevenirea 

și combaterea violenței, inclusiv a bullying-ului (intimidări, înjosiri și hărțuieli sistematice).  

De asemenea, sunt desfășurate periodic formări și seminare la nivel național pentru cadrele 

didactice care predau aceste ore. Angajații din sistemul educațional au identificat 3595 de cazuri 

suspecte de abuz fizic, emoțional, neglijare, exploatare prin muncă, hărțuire sexuală și bullying. 

Majoritatea cazurilor de abuz asupra copilului în școală sunt raportate de către cadre didactice.  

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu Structurile Teritoriale de 

Asistență Socială, în cadrul Campaniei naționale ,,Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe 

umane” a desfășurat activități de sensibilizare și informare privind fenomenul și consecințele 

traficului de ființe umane, cu distribuirea materialelor informative, broșurilor, pliantelor. Grupurile 
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țintă ale campaniilor locale fiind tineri/elevi, persoane cu risc crescut de vulnerabilitate care au fost 

implicați în diferite activități sociale. 

La data de 04 iunie 2014, în Republica Moldova a fost lansat Serviciul de asistenţă 

telefonică gratuită pentru copii (Telefonul Copilului) 116 111 . Serviciul în cauză este gestionat de 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale și implementat în practică de către AO ,,CNFACEM’’. 

Scopul Serviciului este de a spori nivelul de protecție a copiilor prin oferirea accesului direct și 

gratuit la consiliere psihologică, suport psiho-emoțional și informarea beneficiarilor despre 

drepturile lor și modalitățile cum aceste drepturi pot fi apărate. 

Referirea pentru asistența cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic se realizează 

conform mecanismului de cooperare intersectorială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

270/2014. În perioada de referință de către consilierii Serviciului de asistenţă telefonică gratuită 

pentru copii au fost recepționate 7 sesizări cu referire la subiectul abordat, dintre care: 6 cazuri 

privind exploatarea prin muncă a copiilor și 1 caz de potențial trafic de copii, care au fost referite 

către autoritățile competente cu atribuții în domeniul protecției copilului pentru soluționarea 

acestora. 

Solicitanții serviciilor publice prestate de către Agenția Servicii Publice, prin intermediul 

Centrelor multifuncționale și Serviciilor eliberare a actelor de identitate și Serviciilor stare civilă din 

afara Centrelor multifuncționale au fost informați prin pliante, materiale informative privind riscul 

migrației nesigure, factorul principal determinant al apariției TFU. 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră derulează Proiectul ,,Îmbunătățirea 

capacităților instituționale ale prin consolidarea securității documentelor de identitate și de călătorie 

pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a traficului de ființe umane", finanțat de către 

UE prin intermediul mecanismului MPF III. Scopul proiectului este de a îmbunătăți capacitățile 

autorităților de frontieră de a preveni și contracara infracțiunile transfrontaliere legate de utilizarea 

frauduloasă a documentelor de călătorie prin intermediul personalului instruit și de o înaltă 

calificare, capabil să identifice și să raporteze falsurile datorită tehnologiilor avansate in domeniu. 

De asemenea, în cadrul Campaniei naționale ,,Săptămâna de luptă împotriva traficului de 

ființe umane” de către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratul de Stat al 

Muncii, Administrația Națională a Penitenciarelor și Inspectoratul Național de Probațiune, au 

fost organizate o amplă serie de evenimente care au cuprins: 

- Emisiuni radio și TV cu participarea specialiștilor antitrafic; 

- Distribuirea de materiale informaționale privind prevenirea și combaterea traficului de 

ființe umane; 

- Seminare, discuții și mese rotunde desfășurate on-line de sensibilizare a angajatorilor, 

salariaților din cadrul întreprinderilor din diferite ramuri ale economiei naționale privind 

impactul negativ generat de traficul de ființe umane în urma exploatării prin muncă.  

- Activități de informare, sensibilizare a persoanelor deținute, inclusiv femei și deținuți   

minori, precum și subiecți ai probațiunii. 

 

3. Asistența socială și protecția victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe 

umane 

În perioada 12 luni 2021, în cadrul cauzelor penale instrumentate pe infracțiuni de trafic de 

ființe umane, au fost identificate - 357 victime (335  victime adulte (93,84%) (130  femei/ 205 

bărbați) și 22 victime copii (6,16%) (21 fete/1 băiat), comparativ cu 2020 – 139 victime (116 adulte 

(29 femei/87 bărbați) și 23 copii (20 fete/3 băieți). 

 

Victime adulte 

Diagrama 1. Dinamica identificării victimelor adulte pe parcursul anilor 2015-2021  
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Din numărul total de victime adulte identificate în perioada 12 luni anul 2021, se atestă 

următoarea situație: 

• Potrivit formei de exploatare – 264 victime adulte (180 bărbați și 84 

femei) au fost supuse exploatării prin muncă (comparativ cu 88 victime identificate 

în anul 2020), 24 victime (toate femei) au fost supuse exploatării sexuale 

(comparativ cu 24 victime identificate în anul 2020), 3 victime (2 bărbați și o 

femeie) au fost supuse exploatării prin cerșit (în aceiași perioadă a anului 2020 

identificate 3 victime), identificate 43 victime (21 femei și 22 bărbați) exploatate în 

scopul însușirii îndemnizațiilor sau prestațiilor sociale (în aceiași perioadă a anului 

2020 nu au fost identificate victime de asemenea categorie), identificată 1 victimă 

(bărbat) a traficului de organe, țesuturi și celule (în aceiași perioadă a anului 2020 

identificată 1 victimă).  

Diagrama 2. Victime ale TFU (art.165) după scopul de exploatare, perioada 2015-2021 
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a) Zona Uniunii Europene se confirmă ca o destinație constantă cu trend descendent, 

fiind identificate 299 de victime ale traficului de ființe umane (dintre care 188 bărbați din nr. total 

victime exploatate în UE și 111 femei). 

Principala țară a traficului extern (din perspectiva numărului de victime) este Franța, ca țară 
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43 persoane traficate (21 femei și 22 bărbați) în scopul însușirii ajutoarelor, îndemnizațiilor sau 

prestațiilor sociale.  

Astfel, s-a constatat următoarea situație: 

• exploatare prin muncă - 239 victime din numărul total de victime exploatate extern 

în UE (165 bărbați/74 femei): 

- Franța - 115 bărbați/ 7 femei;   

- Portugalia - 4 bărbați; 

- Italia – 64 femei; 

- România – 1 femei; 

- Germania – 41 bărbați/1 femeie; 

- Israel – 1 femeie; 

- Belgia -5 bărbați; 

• exploatare sexuală - 15 victime din numărul total de victime exploatate extern în UE 

- toate femei: 

- Grecia - 12 victime; 

- Belgia - 3 victime; 

• exploatare în scopul practicării cerșetoriei - 2 victime din numărul total de victime 

exploatate extern în UE: 

- Lituania – 1 victimă (femeie); 

- România - 1 victimă (bărbat). 

• exploatare în scopul însușirii ajutoarelor, îndemnizațiilor sau prestațiilor sociale: 

- Franța – 43 victime (21 femei / 22 bărbați); 

b) Orientul Mijlociu:  

exploatare sexuală: identificate 5 victime - toate femei: 

- Turcia - 3 femei; 

- Cipru de Nord - 1 femeie; 

- Dubai - 1 femeie. 

c) Spațiul CSI:  

identificate 13 victime (9 femei/4 bărbați), după cum urmează: 

- Federația Rusă – 1 victimă (1 femeie) - exploatare sexuală; 

- Federația Rusă – 10 victime (7 femei/3 bărbați) - exploatare prin muncă (agricultură și 

construcție); 

- Federația Rusă – 1 victimă ( femeie) -  exploatare cerșit; 

- Ucraina – 1 victimă (1 bărbat) - exploatare prin muncă (la stînă).   

   

Diagrama 3. Victime adulte a TFU exploatate (extern) în anul 2021 după țările de destinație 
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d) Victime ale TFU intern  

Au fost identificate 18 victime adulte (3 femei și 15 bărbați), care au fost exploatate în 

Republica Moldova, după forma de exploatare:  

- prin muncă - 12 victime (10 bărbați/ 2 femei)  

- sexuală - 5 victime (4 femei/1 bărbat)  

- în scopul practicării cerșetoriei – 0 victime. 

- în scopul traficului de organe, țesuturi și celule umane (art.158 din Codul penal) - 1 

victimă (bărbat).  

 

Victime copii ale traficului  

În perioada de raport (12 luni anul 2021), în rezultatul acțiunilor de urmărire penală 

efectuate pe cauzele penale pornite pe infracțiuni de trafic de copii (art.206 din Codul penal), la 

nivel național, au fost identificate total 22 victime copii (21 fete/1 băiat), în 2020 - 23 victime copii 

(20 fete/3 băiat). 

Din numărul total de 22 victime-copii identificați la nivel național, după forma de 

exploatare a victimelor copii, s-a constatat:  

- în scop de exploatare sexuală - 11 victime-copii toate fete (în 2020 - 20 victime (toate fete); 

- în scop de exploatare prin muncă - 8 victime-copii toate fete (în 2020 - 2 victime ambii 

băieți); 

- în scop de practicare a cerșetoriei - 2 victime-copii - 1 fată/1 băiat (în 2020 - 1 victimă -

băiat); 

- exploatare mixtă (sexuală/prin muncă) - 1 victimă-copil (în 2020 - 0 victime). 

În perioada de raport (12 luni 2021), principala formă de exploatare la copii traficați o 

constituie exploatarea sexuală, urmată de exploatarea prin muncă.   

 

Diagrama 4. Victime TFU copii după forma de exploatare in 12 luni 2021 
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b) Traficul intern  

 

Cât privește victimele traficului de copii, se relevă că au fost exploatate pe teritoriul 

Republicii Moldova 19 victime copii, dintre care în scop de exploatare sexuală - 11 victime-copii 

fete, în scop de exploatare prin muncă - 7 victime-copii fete,  mixtă (sexuală/muncă) - 1 copil fată. 

Pe parcursul anului 2021, victimele identificate au depus 34 acțiuni civile în sumă totală de 

de 4 999 671,00 lei MD, 800 euro și 1200 dolari SUA. 

 

În corespundere cu legislația națională și tratatele internaționale de specialitate, ca măsură 

specială de asistență, este implementată asigurarea informării victimei, dar și a potențialelor victime 

a traficului de ființe umane privind drepturile de care beneficiază, procurorii și ofițerii de urmărire 

penală au fost atenționați asupra asigurării informării și lămuririi dreptului victimelor de a beneficia 

de protecție (art.58 alin.(5) din Codul de procedură penală). În scopul asistenței victimelor a fost 

emisă și Instrucțiunea Procuraturii Generale din 21.07.2021 privind îmbunătăţirea practicii în 

domeniul facilitării acordării serviciilor de suport victimelor infracţiunilor traficului de fiinţe umane 

şi victimelor-copii a exploatării sexuale. 

Totodată, s-a constatat că, pe parcursul anului 2021 într-un caz de trafic de ființe umane, 

procurorul (Procuratura raionului Telenești) a adoptat ordonanța privind aplicarea măsurilor de 

protecție a victimei în vederea asigurării securităţii acesteia. 

În rezultatul aprobării de către Procurorul General a Instrucțiunii cu caracter general nr.15-

10d/18-600/601/602/603 din 16.07.2018 privind investigarea infracțiunilor prevăzute de art.311 și 

art. 312 din Codul penal a sporit reacția organelor de drept la toate cazurile de declarare de către 

victime/martori a traficului de ființe umane a cazurilor de intimidare în scop de schimbare a 

declarațiilor.  

În acest sens, în perioada de raport a fost pornită urmărirea penală în 5 cazuri în baza art.314 

din Codul penal - „determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase” (privind cazurile de trafic 

de ființe umane și trafic de copii).  

În conformitate cu articolul 26 din Convenția de la Varșovia, părțile trebuie să prevadă 

posibilitatea de a nu impune sancțiuni împotriva victimelor TFU pentru că acestea au luat parte la 

activități ilegale atunci când au fost constrânse. În acest sens, în perioada de raport,  în 4 cazuri   

procurorii au absolvit victimele traficului de ființe umane și traficului de migranți pentru acțiunile 

legate de statutul său de victimă. 

Pe parcursul anului 2021, în vederea excluderii revictimizării victimelor traficului de ființe 

umane și traficului de copii, în baza demersurilor înaintate de către procurori 7 victime au fost 

audiate în condiții speciale de către judecătorul de instrucţie în spaţii special amenajate, dotate cu 

mijloace de înregistrare audio/video, prin intermediul unui intervievator, în temeiul art. 1101 din 

Codul de procedură penală.  

Totodată, ca rezultat al explicării victimelor traficului de ființe umane a drepturilor 

procedurale - 17 victime au beneficiat de asistență juridică. 

 

Pe parcursul anului 2021, în cadrul Centrelor de asistență și protecție a victimelor și 

potențialelor victime ale traficului de ființe umane, finanțate din bugetul de stat, au fost asistate 

77 victime ale traficului de ființe umane, dintre care 58 victime adulți (30 femei și 28 bărbați) și 19 

victime minori (18 fete și 1 băiat). 

Din luna februarie 2021 își desfășoară activitatea Serviciul de asistenţă şi protecţie a 

victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane (bărbați). Serviciul nominalizat a 

fost instituit de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională Asistență Socială în 

parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație din Moldova, având capacitatea maximă 

de asigurare a plasamentului și asistenței necesare pentru 10 beneficiari. Scopul Serviciului este de 

a oferi pentru o perioadă de timp determinată asistență specializată și protecţie persoanelor adulte 

(bărbați), victime și/sau prezumate victime ale TFU și/sau altor infracțiuni conexe în vederea 

recuperării, reabilitării sociale, adaptării la o viață activă, re/integrării în familie, precum și reluarea 

unei vieți independente. 
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Pe parcursul anului 2021, Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în 

Republica Moldova, inclusiv prin intermediul partenerilor săi, a asistat 376 de beneficiari (95 

VTFU și 281 VTFU potențiale). Din numărul total de VTFU asistate, 41 au fost exploatate pe 

teritoriul Moldovei. Cele mai multe dintre victime, 56 au fost exploatate prin muncă (servicii 

forțate, creșterea animalelor), urmate de 32 de victime exploatate sexual și 6 prin cerșit, pe când 1 

victimă a fost exploatată în formă combinată (muncă/sexual). Adițional, prin intermediul proiectului 

„Consolidarea eforturilor naționale în vederea prevenirii traficului de persoane și reabilitării 

victimelor traficului de persoane în Republica Moldova”, OIM Moldova a susținut ONG 

„CNFACEM” din Chișinău, ONG „AP Tighina” din Căușeni, ONG „Artemida” din Drochia și 

ONG „Interacțiune” din Tiraspol în contextul implementării activităților de oferire a serviciilor de 

reabilitare, asistenței de reintegrare, cursurilor de profesionalizare și granturi pentru inițierea unor 

mici afaceri. Pe parcursul anului 2021, aceste 4 organizații non-guvernamentale au asistat prin 

suport de reabilitare și reintegrare un număr de 45 de victime ale traficului de ființe umane și 15 

copii ai victimelor. 

 

Pe parcursul anului 2021 prin Linia Fierbinte antitrafic și Migrație Sigură  cu nr.080077777, 

asigurată de CI „La Strada” au fost recepționate 51 apeluri SOS parvenite de pe teritoriul 

Republicii Moldova şi din străinătate, urmare cărora au fost înregistrate 34 cazuri de TFU cu 151 

victime ale TFU (inclusiv victimele TFU, prezumate victime TFU și potențiale victime TFU în 

situație de risc ridicat): 

- 2 cazuri cu 7 victime TFU, femei supuse exploatării sexuale în Austria și Romania; 

- 1 caz cu 2 victime TFU supuse exploatării prin muncă în Federație Rusă; 

- 1 caz cu 101 victime prezumate (femei și bărbați) TFU în scopul exploatării în cerșetorie în 

Romania; 

- 29 cazuri cu 40 victime potențiale ale TFU (femei și bărbați) în situație de risc ridicat 

asociat cu TFU și exploatarea; 

- 1 caz cu persoana dispărută în Cehia/prezumată victima TFU în scopul exploatării prin 

muncă. 

Consilierii Liniei Fierbinte au informat apelanții despre drepturile victimelor TFU, au 

evaluat nevoile lor dacă a fost necesar și au facilitat accesul victimelor la servicii specializate. 

De asemenea, CI „La Strada” a oferit asistenţă specializată pentru 93 copii–victime ale 

infracţiunilor, care participă în procesul penal pe: 

- traficul de copii în scopul exploatării sexuale (art. 206 CP); 

- infracțiuni privind viață sexuală (art.art.171, 173, 175, 1751 CP) și 

- pornografia infantilă (art.2081 CP). 

58 copii-victime au intrat în programul de asistenţă în 2021 şi 35 – în anii precedenţi. 

Majoritatea noilor beneficiari sunt fete (53 din 58). Cel mai tânăr beneficiar are vârsta de 5 

ani, iar cei mai mulți beneficiari sunt în categoria de vârstă 10-13 ani, ceea ce confirmă o tendinţă 

de scădere a vârstei copiilor supuși exploatării sexuale. 

Copiii – victime au primit asistenţă juridică (reprezentare în instanţele de judecată), li s-au 

asigurat audieri în condiţii speciale, pregătirea rapoartelor de evaluare/constatare psihologică și 

asistenţă psihologică. 

Pe parcursul anului 2021, psihologii CI „La Strada” au oferit următoarele servicii: 

- au intervievat 26 copii victime/martori a traficului de copii, exploatării sexuale sau 

abuzului sexual în condiţiile speciale prevăzute de art.1101 Codul de procedură penală pentru 

audierea minorilor în vârstă de până la 14 ani în mod prietenos; 

- a pregătit 11 rapoarte de evaluare psihologică pentru organele de drept și instanțele de 

judecată; 

- a oferit asistență psihologică înainte și în timpul procesului penal, realizând 72 intervenții: 

2 copii au fost referiți către alţi prestatori de servicii, pentru a primi servicii de cazare sigură, 

servicii medicale și asistență psihologică 
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4. Pedepsirea 

 

În rezultatul activităților desfășurate de organele de drept în domeniul identificării cazurilor 

de trafic de ființe umane, pe parcursul anului 2021 la nivel național au fost înregistrate 63 cauze 

penale privind traficul de persoane și trafic de copii, fără cele conexe (comparativ cu 58 cauze 

penale pornite în perioada analogică 2020) dintre care: 50 cauze penale privind traficul de ființe 

umane (art.165 CP), comparativ cu 45 cauze penale pornite în perioada analogică a anului 2020 și 

13 cauze penale privind traficul de copii (art.206 CP), comparativ cu 16 cauze penale pornite în 

perioada analogică a anului 2020. 

Pe infracțiunea de trafic de ființe umane (art.165 din Codul penal) a fost finisată urmărirea 

penală pe 51 cauze penale, dintre care 25 cauze au fost terminate cu rechizitoriu și expediate în 

instanța de judecată pentru examinare în fond, 2 cauze încetate, iar 24 au fost clasate.  

Din numărul total al cauzelor penale trimise în judecată în baza art.165 din Codul penal, 14 - 

se referă la exploatare sexuală, iar 11 - exploatare prin muncă. 

Din numărul total de cauze penale încetate și clasate în baza art.165 din Codul penal, 5 - se 

referă la exploatare sexuală, 19 - exploatare prin muncă, 2 cauze - exploatare prin cerșit. 

Pe infracțiunea de trafic de copii (art.206 din Codul penal) a fost finisată urmărirea penală 

pe 13 cauze penale, dintre care 6 cauze au fost terminate cu rechizitoriu și expediate în instanța de 

judecată pentru examinare în fond, 3 cauze au fost încetate, iar 4 cauze au fost clasate.  

Toate cauzele penale care au fost trimise în judecată în baza art.206 din Codul penal, se 

referă la exploatare sexuală. 

Din numărul total de cauze penale încetate și clasate în baza art.206 din Codul penal, 4 - se 

referă la exploatare sexuală, 2 - exploatare prin muncă, 1 cauză - exploatare prin cerșit. 

 

Cauze penale pornite 

Referindu-ne la identificarea cazurilor și cauze pornite, s-a constatat că în decursul anului 

2021 au fost înregistrate în total pe țară - 202 infracțiuni ce se referă la categoria respectivă (în 

perioada analogică a anului precedent 222)1. Diseminarea pe categorii de infracțiuni pornite este 

reflectat în următorul tabel. 

 

 

 

Tabelul 1. Cauze penale pornite în anul 2021 

Infracțiunea 
Articolul din 

Codul penal 

Numărul de urmăriri penale pornite 

anul 2020 anul 2021 

Trafic de organe 158 1 - 

Trafic de ființe umane 165 45 50 

Utilizarea rezultatelor muncii sau 

serviciilor unei persoane care este victimă 

a traficului de fiinţe umane 

1651 2 - 

Munca forțată 168 15 13 

Ademenirea minorului în scopuri sexuale 1751 3 11 

Trafic de copii 206 21 13 

Scoaterea ilegală a copiilor din ţară 207 23 30 

Publicitatea în scopul obținerii ilegale de 

organe, țesuturi și celule umane sau 

privind donarea ilicită a acestora 

2131 - - 

Pornografia infantilă 2081 45 40 

 
1 Conform datelor Băncii centrale de date cu privire la infracțiuni, cauze penale și persoane care au săvârșit infracțiuni, 

administrată de către Ministerul Afacerilor Interne. 
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Recurgerea la prostituţia practicată de un 

copil 

2082 - 2 

Proxenetismul 220 30 23 

Organizarea cerșetoriei 302 2 - 

Organizarea migrației ilegale 3621 35 20 

TOTAL 222 202 

 

Analizând activitatea de depistare a infracțiunilor ce se referă la fenomenul traficului de 

ființe umane pentru perioada anului 2021, se constată o creștere a numărului de cazuri de trafic 

de ființe umane identificate (art.165 din Codul penal) și o descreștere a cazurilor de trafic de 

copii identificate (art.206 din Codul penal) în comparație cu aceiași perioadă a anului 2020.  

Cu referire la infracțiunile asimilate celor de trafic de persoane, s-a constatat interesul sporit 

al organelor de drept asupra scoaterii ilegale a copiilor din țară. 

Este de reținut că ponderea scăzută a numărului de cazuri înregistrate a infracțiunilor de 

categoria respectivă a fost determinată de pandemia COVID -19. Astfel, în perioada stării de 

urgență instituită la nivel național, dar și în țările Uniunii Europene s-au redus acțiunile pro-active 

îndreptate spre depistarea infracțiunilor de categoria respectivă și o scădere a deplasărilor populație 

cât în interiorul țării, atât și peste hotare. 

Scăderea numărului înregistrat de cazuri confirmă concluziile unui din postulatele depistării 

acestor categorii de infracțiuni, și anume măsurile pro-active de investigații, care au fost reduse 

substanțial din cauza pandemiei și, în consecință,  au pus în dificultate ofițerii de investigații să 

efectueze controale, verificări și alte măsuri necesare depistarea categoriilor respective de 

infracțiuni. 

Mai mult, reducerea numărului de cazuri a fost generată și de restricțiile pe care le-au avut 

toate persoanele de a circula, atât în interiorul țării, cât și peste hotare, dar și reducerea activității 

economice per ansamblu, domenii unde tradițional erau utilizate produsele infracțiunii de trafic de 

ființe umane. 

 

Cauze penale pe care a fost terminată urmărirea penală 

În perioada supusă evaluării urmărirea penală a fost finalizată pe 174 cauze penale2 din cele 

atribuite la categoria trafic de ființe umane, infracțiuni asimilate sau conexe acestora (în anul 2020 - 

198 cauze penale). Din acestea, 87 cauze penale au fost expediate cu rechizitoriu în instanțele de 

judecată pentru examinare în fond (în anul 2020-102 cauze penale), pe 12 cauze penale urmărirea 

penală a fost încetată (în anul 2020-18 cauze penale), iar 75 cauze penale au fost clasate (în anul 

2020-78 cauze penale). 

 

Diagrama 5 . Ponderea cauzelor penal trimise în judecată  

                      (total terminată urmărirea penală pe 174 cauze) 
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finisată urmărirea penală pe 51 cauze penale, dintre care 25 cauze au fost terminate cu rechizitoriu 

și expediate în instanța de judecată pentru examinare în fond, 2 cauze încetate, iar 24 au fost clasate.  

 
2 Conform datelor colectate în temeiul Ordinului Procurorului General nr.44/15 din 24.11.2016; 
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Din numărul total al cauzelor penale trimise în judecată în baza art.165 din Codul penal, 14 - 

se referă la exploatare sexuală, iar 11 - exploatare prin muncă. 

Din numărul total de cauze penale încetate și clasate în baza art.165 din Codul penal, 5 - se 

referă la exploatare sexuală, 19 - exploatare prin muncă, 2 cauze- exploatare prin cerșit. 

Pe infracțiunea de trafic de copii (art.206 din Codul penal) a fost finisată urmărirea penală 

pe 13 cauze penale, dintre care 6 cauze au fost terminate cu rechizitoriu și expediate în instanța de 

judecată pentru examinare în fond, 3 cauze au fost încetate, iar 4 cauze au fost clasate.  

Toate cauzele penale care au fost trimise în judecată în baza art.206 din Codul penal, se 

referă la exploatare sexuală. 

Din numărul total de cauze penale încetate și clasate în baza art.206 din Codul penal, 4 - se 

referă la exploatare sexuală, 2 - exploatare prin muncă, 1 cauză - exploatare prin cerșit. 

 

Tabelul 2. Numărul cauzelor penale trimise în instanța de judecată în anul 2021, pentru examinare 

în fond:  

INFRACȚIUNI 

Articolul 

din Codul 

penal 

Cauze penale 

trimise în 

judecată  

Cauze penale 

trimise în 

judecată   

anul 2020 anul 2021 

Trafic de fiinţe umane 165 35 25 

Trafic de copii  206 8 6 

Beneficierea de serviciile victimei 

traficului 

1651 1 - 

Trafic de organe 158 - - 

Munca forțată  168 3 4 

Ademenirea minorului în scopuri sexuale 1751 - 2 

Scoaterea ilegală a copiilor din ţară 207 - 4 

Pornografia infantilă 2081 22 24 

Recurgerea la prostituţia practicată de un 

copil 

2082 - 2 

Publicitatea în scopul obținerii ilegale de 

organe, țesuturi și celule umane sau privind 

donarea ilicită a acestora 

2131 - - 

Proxenetismul 220 21 12 

Organizarea cerșetoriei  302 -  

Organizarea migrației ilegale  3621 12 8 

TOTAL 102 87 

 

Investigând aspectele financiare ale cazurilor de trafic de ființe umane, a infracțiunilor 

asimilate și conexe acestora în anul 2021, de către procurori în 8 cauze penale a fost dispusă 

efectuarea investigațiilor financiare. Ca rezultat, au fost aplicate sechestre pe bunuri în valoare de 

peste 28.891.720 lei.  

Aspectele de criminalitate organizată de asemenea au fost în continuare în vizorul 

organelor de drept în perioada anului 2021. 

Astfel, în rezultatul desfășurării măsurilor speciale de investigații, de către ofițerii CCTP al 

INI al IGP al MAI au fost documentate și anihilate 7 grupări criminale organizate (GCO), 

specializate în: 

- trafic în scop de exploatare prin muncă și organizarea migrației ilegale – 4 GCO; 

- trafic în scop de exploatare sexuală comercială – 3 GCO. 

Pe parcursul anului 2021 au fost organizate și efectuate mai multe operațiuni polițienești de 

anvergură cu implicarea structurilor polițienești internaționale și al altor state, dintre care:  
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1) Operațiunea internațională (Aintox) desfășurată la 22.02.2021 în cadrul Echipei Comune 

de Investigații (JIT) între Republica Moldova – România - Franța), infracțiune de trafic de 

fiinţe umane, comisă în scop de exploatare prin muncă. 

În rezultatul operațiunii au fost identificați 38 membri suspecți (printre care 11 cetăţeni ai 

Republicii Moldova,  dintre care 7 reținuți în Republica Moldova, în România reținuți 3 cetățeni 

români și în Franța  au fost reținuți 28 cetățeni străini, printre care români, francezi, italieni). De 

asemenea, de organele de drept din Republica Moldova, România și Franța au fost confiscate 19 

vehicule (inclusiv 15 maşini de lux şi două ski-jet-uri), arme, telefoane, în jur de 100.000 de euro 

bani cash şi au fost înghețate 11 conturi bancare (dintre care la 10 învinuiți moldoveni de trafic de 

ființe umane au fost aplicate sechestre în valoare de 22 520 820,18 lei și urmează încă 488484,13 lei 

și 8500 Euro). În total au fost identificate  119 victime. 

2) Operațiunea internațională (moldo-franceză) desfășurată la 27.01.2021, pe infracțiune de 

trafic de fiinţe umane, în scop de exploatare sexuală. În rezultatul operațiunii, au fost identificați și 

reținuți 8 membri traficanți - dintre care 1 suspect cetățean al Republicii Moldova a fost reținut în 

Moldova, iar 7 suspecți au fost reținuți în Franța (inclusiv și încă un cetățean al Republicii 

Moldova). A fost aplicat sechestru pe un apartament din or.Marseille. În total au fost identificate 5 

victime. 

3) Operațiunea internațională (Caporale) desfășurată 11.08.2021 pe infracțiune de trafic de 

fiinţe umane, comisă în scop de exploatare prin muncă (badante - 2). Au fost identificați și reținuți – 

4 membri traficanți (3 moldoveni și 1 român). În total au fost identificate victime – 10 femei 

(dintre care 7 victime în Italia și 3 victime în Moldova). A fost aplicat sechestru pe 7 unități de 

transport (4 autocare și 3 microbuze  care circulau pe rute internaționale); 

4) Operațiunea internațională (Women Transfer) desfășurată la 04.09.2021 în cadrul 

Echipei Comune de Investigații (JIT) între Republica Moldova – Italia, or.Potenza) pe 

infracțiune de trafic de fiinţe umane, comisă în scop de exploatare prin muncă (badante - 1). În 

rezultatul operațiunii, au fost identificați 9 membri suspecți (dintre care reținuți 3 cetățeni 

moldoveni pe teritoriul R.Moldova, iar 5 cetățeni moldoveni și 1 cetățean italian, reținuți în Italia). 

În total au fost identificate /audiate - 48 victime, toate femei. 

5) Operațiunea internațională (moldo-belgiană) desfășurată în luna noiembrie 2021 pe 

infracțiunea de trafic comisă în scop de exploatare sexuală în Belgia, or. Antwerp. Au fost 

identificați suspecți - 3 membri (2 femei (moldovence) și 1 bărbat cetățean român, reținut în 

R.Moldova). În total au fost identificate victime - 6 femei (potențiale victime identificate - încă  9 

femei). 

 

În perioada de referință, în adresa CCTP au parvenit - 9 răspunsuri la comisiile rogatorii 

expediate anterior pe cauzele penale instrumentate: (1) Israel, (1) Italia, (1) Federația Rusă, (1) 

Republica Ucraina, (2) Spania, (1) Lituania, (1) Franța și (1) Olanda (comparativ cu 11 răspunsuri 

în 2020 la comisiile rogatorii expediate anterior).  

- Pe cauzele penale instrumentate au fost expediate pentru executare - 9 cereri de asistență 

juridică (comisii rogatorii internaționale): (1) Italia, (3) Federația Rusă, (1) Germania, (1) Grecia, 

(1) Ucraina, (1) Polonia, (1) Turcia (comparativ cu 8 în 2020). 

- Au parvenit spre executare de la autoritățile altor state - 4 comisii rogatorii internaționale: 

(1) Ucraina, (1) Italia (1) Suedia) și (1) Turcia, (comparativ cu 3 comisii rogatorii internaționale în 

perioadă analogică a anului 2020). 

Au fost extrădate 2 persoane şi inițiată procedura de extrădare în privința la 6 figuranți pe 

marginea cauzelor penale TFU. 

 

Cauze penale examinate de către instanțele de judecată 

Fiind analizată practica judiciară pentru anul 2021 cu privire la infracţiunile de trafic de 

fiinţe umane, trafic de copii, infracțiuni conexe sau asimilate acestora a fost constată următoarea 

stare de fapt: 
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În perioada de referinţă instanţele de judecată au pronunțat în total 105 de sentințe pe 

cazurile din categoria traficului de persoane, infracțiuni conexe sau asimilate acestora în privinţa a 

139 inculpaţi (în anul 2020 - 84 sentințe în privința 122 inculpați), inclusiv:  

-  38 sentințe privind traficul de fiinţe umane în privinţa a 53 inculpaţi (în anul 2020 - 25 

sentințe în privința 36 inculpați) ; 

-  16 sentințe privind traficul de copii în privinţa 28 inculpaţi (în anul 2020 - 17 sentințe în 

privința 25 inculpați); 

-  6 sentințe privind munca forțată în privinţa 7 inculpaţi (în anul 2020 - 4 sentințe în privința 

5 inculpați) ; 

-  9 sentințe privind proxenetismul în privinţa a 9 inculpaţi (în anul 2020 - 13 sentințe în 

privința 17 inculpați); 

-  2 sentințe privind scoaterea ilegală a copiilor din ţară în privinţa 2 inculpați (în anul 2020 - 

3 sentințe în privința 3 inculpați); 

-  9 sentințe privind organizarea migraţiei ilegale în privinţa a 15 inculpați (în anul 2020 - 10 

sentințe în privința 13 inculpați); 

- 25 sentințe privind pornografia infantilă în privința a 25 inculpați (în anul 2020 - 10 

sentințe în privința 11 inculpați); 

- 0 sentință privind recurgerea la prostituția practicată de un copil  în privința a 0 inculpat (în 

anul 2020 - 1 sentință în privința la 1 inculpat); 

- 0 sentință privind utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane care este 

victimă a traficului de ființe umane (în anul 2020 - 1 sentință în privința 1 inculpat). 

  

Din numărul total de sentințe pronunțate, 73 sunt de condamnare în privința a  94 persoane 

fizice, inclusiv:  

-  14 sentințe privind traficul de fiinţe umane în privinţa a 19 inculpaţi; 

-  13 sentințe privind traficul de copii în privinţa a 25 inculpaţi; 

-  4 sentințe privind munca forțată în privinţa a 5 inculpați; 

-  8 sentințe privind proxenetismul în privinţa a 11 inculpaţi; 

-  2 sentințe privind scoaterea ilegală a copiilor din ţară în privinţa 2 inculpați; 

-  8 sentințe privind  organizarea migraţiei ilegale în privinţa a 8 inculpaţi; 

- 24 sentințe privind pornografia infantilă în privința a 24 inculpați. 

Totodată, în afară de sentințele de condamnare, în perioada de raport au fost pronunțate 12 

sentințe de încetare în privința a 14 persoane și 9 sentințe de achitare în privința a 15 persoane.  

 

 

Diagrama 6. Ponderea sentințelor de condamnare (total 105 sentințe) 

  
Referindu-ne la categoriile de pedepse aplicate de către instanţele de judecată, se poate 

constata că din cele 94 de persoane fizice în privinţa cărora au fost pronunţate sentinţe de 

condamnare, pedeapsa închisorii a fost aplicată faţă de 51 persoane. Dintre acestea, pentru 

comiterea traficului de fiinţe umane - 18 persoane,  traficului de copii - 25 persoane, pornografiei 
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infantile - 4 persoane, proxenetismului – 1 persoană, scoaterii ilegale a copiilor din țară -1 persoană,  

muncii forțate -1 persoană, organizării migraţiei ilegale - 1 persoană.  

 Totodată, faţă de 31 persoane a fost aplicată pedeapsa închisorii cu suspendarea 

condiţionată a executării pedepsei. Dintre acestea, pentru comiterea traficului de fiinţe umane - 1 

persoană, muncii forțate - 2 persoane,  pornografiei infantile - 19 persoane, proxenetismului – 5 

persoane, scoaterii ilegale a copiilor din țară -1 persoană.  

Pedeapsa sub formă de amendă a fost aplicată în privința a 12 persoane, dintre acestea 

pentru munca forțată - 2 persoane, pornografie infantilă - 1 persoană, proxenetism - 2 persoane, 

organizarea migraţiei ilegale - 7 persoane.  

 

Diagrama 7. Pedepse aplicate persoanelor condamnate în anul 2021 

  

rezultatul analizei practicii judiciare, s-a constatat că judecătorii instanțelor de fond au 

recalificat în 11 cazuri acțiunile inculpaților de la art.165 din Codul penal (Trafic de ființe umane) și 

art.206 din Codul penal (Trafic de copii) la art.220 din Codul penal (Proxenetism).  

Nefiind de acord cu soluțiile adoptate de judecători, procurorii au contestat la instanțele 

ierarhic superioare 44 sentințe.  

 

Agenția Servicii Publice, în urma colaborării cu Centrul pentru Combaterea Traficului de 

Persoane și Inspectoratul de Stat al Muncii a retras pe parcursul anului 2021 licențele de activitate a 

2 agenții private de plasare în câmpul muncii, din cauza implicării acestora în TFU. 

 

 

5. Parteneriat 

 

5.1. Cooperarea cu partenerii internaționali 

Reprezentanții  Secției combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire 

penală şi criminalistică a Procuraturii Generale și reprezentanții CCTP și CS au participat la 

ședințele de coordonare tehnică în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, 

organizată de Misiunea OSCE în Moldova, la care au participat reprezentanții instituțiilor de stat, 

organizațiilor internaționale şi neguvernamentale; 

În cadrul diferitor proiecte, în activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 

umane, Procuratura Generală și CCTP au colaborat în perioada de referinţă cu reprezentanţii 

sectorului neguvernamental, precum şi cu organizaţiile internaţionale, printre care pot fi enumerate 

Centrul Internaţional „La Strada”, Ambasada SUA în Republica Moldova, Organizaţia 

Internaţională pentru Migraţiune, Misiunea OSCE în Republica Moldova, CNPAC, UNODC şi 

altele. 

Totodată, în domeniul cooperării internaționale și asistenței juridice se poate de remarcat că 

pe parcursul anului 2021 Procuratura Generală a Republicii Moldova a înaintat către alte state 32 
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cereri de comisii rogatorii în cadrul cauzelor penale privind investigarea cauzelor de trafic de ființe 

umane (art.165 din Codul penal). Până în prezent, 9 cereri de comisie rogatorie au fost executate, 

restul sunt, la moment, pendinte în fața autorităților străine. Țările de referință sunt : Federația Rusă 

– 11, România – 1, Marea Britanie – 1, Bulgaria – 2, Republica Elenă – 3, Italia – 2, Cipru – 1, 

Ucraina – 2, Portugalia – 1, SUA – 1, Franța – 1, Polonia – 1, Turcia – 5. 

Totodată, Procuratura Generală a expediat spre executare în România o cerere pe un caz de 

investigare a traficului de copii (art.206 din Codul penal), care a fost executată integral. 

Procuratura Generală a Republicii Moldova a primit spre executare de la organele de drept 

ale altor state 3 cereri de comisii rogatorii ce țin de investigarea cauzelor de trafic de ființe umane 

(art.165 din Codul penal).  Țările de referință sunt: Belgia – 1, Republica Elenă – 1, Republica 

Uzbekistan – 1. 

Toate cererile de comisie rogatorie au fost executate, materialele fiind expediate către statele 

solicitante. 

De către Procuratura Generală a Republicii Moldova au fost expediate 6 demersuri de 

extrădare privind tragerea la răspundere penală pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art.165 

din Codul penal al Republicii Moldova, către următoarele state: Cehia – 2, Ucraina – 1, Spania – 1, 

Republica Elenă – 1, Italia – 1. Din acestea, doar 2 demersuri de extrădare au fost admise până în 

prezent. Restul de cereri sunt pendinte în fața autorităților competente străine.  

În legătură cu investigarea cauzelor de trafic de copii (art.206 din Codul penal), Procuratura 

Generală a inițiat un demers de extrădare în Franța. Până în prezent, nu a fost recepționat niciun 

răspuns privind admiterea sau refuzul extrădării persoanei învinuite în Republica Moldova. 

Demersuri de extrădare formulate de către autoritățile competente străine, în cadrul cauzelor 

penale privind investigarea cauzelor de trafic de ființe umane (art.165 din Codul penal) sau trafic de 

copii (art.206 din Codul penal), nu au fost înregistrate. 

În cadrul urmăririi penale nr.2020928003 la 11.05.2020 a fost semnat Acordul Echipelor 

comune de Investigații (ECI) pentru o perioadă de un an, cu ulterioară prelungire în anul 2021 cu 

încă un an. Echipa este formată între autoritățile Republicii Moldova (Procuratura Generală, secția 

combatere traficului de ființe umane), ale României (DIICOT) și Franța (Tribunalul Lyon) în un caz 

de investigații pornit pe articolele - art.165 alin.(3) lit.a), art.361 alin.(2) lit.b) și art.3621 alin.(3) 

lit.a) din Codul penal. 

În cadrul activității ECI au fost efectuate numeroase acțiuni procesuale în vederea realizării 

scopului ECI, inclusiv a avut loc organizarea în comun cu Eurojust a Zilei de Acțiune Concomitentă 

(Joint Action Days) la 22.06.2021, în urma cărora au fost înregistrate rezultate esențiale pentru 

investigațiile din toate trei țări (aresturi, percheziții, sechestre, stabilirea victimelor etc.). 

În cadrul urmăririi penale nr.2019515112, la 05.03.2021 a fost încheiat Acordul de 

constituire a ECI între Procuratura Generală (Secţia combaterea traficului de ființe umane) şi 

Direcția AntiMafie din Italia (Procuratura pe lângă Judecătoria Potenza). Acordul s-a negociat 

reieșind din faptul, că autoritățile italiene și moldovenești investighează concomitent o organizație 

criminală compusă din cetățeni moldoveni angajați în traficul de ființe umane, intermediere și 

exploatare ilegală de muncă, care operează pe teritoriul ambelor state. 

Activitatea ECI pe parcursul anului a fost una prodigioasă, fiind dobândite probe utile și 

pertinente cauzelor penale și identificate victime ale infracțiunii. La 04.09.2021, a avut loc Ziua de 

Acțiune Concomitentă în urma căreia, inclusiv în Italia au fost arestate 6 persoane; în Republica 

Moldova – arestată o persoană (2 suspecți percheziționați); 10 percheziții domiciliare efectuate; au 

fost găsite documente false care au fost folosite la trecerea frontierei.  

În cadrul urmăririi penale nr.2016700137, la data de 15.04.2021  PCCOCS și autoritățile 

Franței (Tribunalul din Marsilia) au încheiat un Acord ECI privind investigarea unui grup organizat, 

care se ocupă cu traficul de ființe umane în scop de exploatare sexuală. 

Obiectivul echipei comune de investigații este de a colecta și de a face schimb de informații 

și mijloace probatorii, de a identifica autorii faptelor și ceilalți participanți, precum și victimele 

acestora, de a pune în aplicare măsurile preventive adecvate la adresa lor, de a utiliza mijloacele de 

probă obținute în cadrul urmăririi penale, de dispunere a investigaților financiare și de 

indisponibilizare a produselor infracțiunii. 
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Pe parcursul anului 2021, au mai fost deschise negocierii privind încheierea unui Acord de 

formare a ECI cu autoritățile competente ale Italiei în cadrul urmăririi penale pe faptul comiterii 

traficului de ființe umane. 

 

La solicitarea Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova, 

Curtea Supremă de Justiție a desemnat în calitate de experți 2 judecători din cadrul Colegiului 

penal, pentru a participa la efectuarea Studiului analitic privind investigația și judecarea cazurilor de 

trafic de persoane și a infracțiunilor conexe, activitate inclusă în Planul de acțiuni pentru anii 2021 -

2022 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a TFU pentru anii 2018-

2023; 

La solicitarea oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Curtea Supremă de Justiție a 

desemnat un judecător din cadrul Colegiului penal pentru a participa în calitate de membru al 

Comitetului de Coordonare al Proiectului ,,Protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și 

abuzului sexual în Republica Moldova”. 

 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a realizat în 2021 schimb de date și 

informații pe cauzele penale din gestiunea DIS a IGPF cu ofițerii de legătură ai Greciei. 

 

Reprezentantul CI ”La Strada” a participat în calitate de vorbitor la: 

a) Forumul pentru tineret - activiștii ONG-urilor din Turkmenistan, organizat de OIM 

Ashgabat; prezentarea online a experienței în proiecte destinate tinerilor din AT și domenii conexe 

(iulie 2021); 

b) Masă rotundă internațională în Transnistria organizată de ONG „Inițiativele femeilor” cu 

sprijinul OSCE; prezentarea online a experienței LS în campaniile de conștientizare AT (august 

2021); 

c) Conferință internațională în Uzbekistan organizată de ONG „Istiqbolli” cu sprijinul 

UNODC; prezentarea experienței RM în crearea Mecanismului Național de Referire pentru 

victimele TFU (noiembrie 2021). 

 

5.2. Cooperarea cu ONG-uri 

 

În decursul anului 2021 partenerii de dezvoltare și organizațiile necomerciale din domeniu 

(Misiunea OSCE și OIM în Moldova, Ambasada SUA în Moldova, CI „La Strada”, CNPAC, 

ICMPD, etc.) au continuat să acorde suportul în instruirea specialiștilor în domeniu, informarea 

publicului larg despre riscurile și consecințele TFU prin elaborarea și distribuirea materialelor 

informative și publicarea/editarea acestora. 

Procuratura Generală a cooperat cu CI „La Strada” în cadrul  Proiectului „Consolidarea 

capacității Republicii Moldova de contracarare a abuzului și exploatării sexuale online împotriva 

copiilor (AESCO)”. 

De asemenea, un judecător din cadrul Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție 

participă în calitate de expert la activitățile coordonate de CI „La Strada”. 

SP al CN CTFU a colaborat cu Oficiul ONU pentru Droguri și Crimă (UNODC) pentru 

delegarea specialiștilor antitrafic din Republica Moldova pentru participare la o serie de Reuniuni 

regionale cu tematica combaterii traficului de persoane organizate de UNODC. 

 

6. Impedimente și provocări în activitatea antitrafic. 

 

După cum arată rezultatele analizelor efectuate, fenomenul traficului de ființe umane rămâne 

a fi actual în Republica Moldova. Potrivit statisticii CCTP, în ultimii 5 ani, numărul victimelor 

traficului de ființe umane înregistrate a variat în limitele de la 232 până la 365 de persoane pe an. În 

plus, în ultimii ani, au apărut tendințe de creștere a numărului de cazuri de exploatare a cetățenilor 

străini pe teritoriul Republicii Moldova, care: 

- traversează țară ca parte a fluxurilor migraționiste mixte de tranzit către țările UE;  
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- vin să lucreze în Moldova în legătură cu lipsa forței de muncă în interiorul țării, cauzată 

de emigrație masivă a cetățenilor Republicii Moldova. 

Noile tendințele în evoluția fenomenului traficului de ființe umane în Republica Moldova, 

de asemenea, cuprind: 

- modificarea țărilor de destinație a traficului de ființe umane (fluxurile traficului de ființe 

umane din Republica Moldova au redirecționat spre statele – membre ale UE, principala țară de 

destinație a devenit – Germania, urmată de Franţa); 

- creșterea aplicării tehnologiilor informaționale și de comunicare la toate etapele 

procesului traficului de ființe umane, începând cu recrutarea și terminând cu exploatarea 

persoanelor traficate;  

- diminuarea rolului recrutării în procesul traficului de ființe umane;  

- sporirea rolului exploatării și creșterea răspândirii exploatării prin muncă; 

- ștergerea granițelor între fenomenul traficului de ființe umane și contrabanda 

migranților. 

Totodată, sunt de remarcat şi factorii, care au un impact negativ asupra răspândirii 

fenomenului traficului de ființe umane în Republica Moldova: 

- nivelul persistent de sărăcie și inegalitate, violența în familie; 

- cererea mare de forță de muncă ieftină; 

- un nivel ridicat de corupție în organele de drept și instanțele judecătorești;  

- creșterea rolului agenților economici, ce prestează servicii privind angajarea în câmpul 

mucii peste hotare, cu încălcarea legii;  

- pandemia COVID-19, care intensifică toți factorii negativi menționaţi mai sus. 

Totodată, sunt îngrijorări referitoare la nivelul insuficient de cooperare internațională în 

cazurile de trafic de persoane, în special atunci când este vorba de țările de origine și de țările de 

tranzit, acest lucru constituind un impediment major în combaterea eficientă a traficului de ființe 

umane. 

Alte  provocări raportate de membrii comunității antitrafic: 

-  Revizuirea stării de facto și examinarea oportunității numirii în fiecare Inspectorat de 

Poliție teritorială a ofițerilor de urmărire penală și ofițerilor de investigație responsabili pe domeniul 

pe cazurile de trafic de ființe umane. 

-    Lipsa specialiștilor cu competențe pe domeniul TFU la nivel local; 

-  Pauză pe dimensiunea instruirilor comune în platforma EMT din motivul pandemiei 

Covid-19. 

-    Impedimente în realizarea controalelor inopinate de către Inspectoratul de Stat al Muncii. 

 

7. Concluzii 

 

Având în vedere cauzele fundamentale a modificării fenomenului TFU (inclusiv influența 

proceselor migrației, conflictelor armate, calamităților naturale, pandemiilor) și de standardele 

internaționale în domeniul drepturilor omului, următoarele măsuri sunt necesare:  

- dezvoltarea şi extinderea procesului de cooperare între actorii relevanţi, naţionali şi 

internaţionali, specializați în lupta împotriva traficului de persoane prin crearea și accesul 

debirocratizat la canalele directe de comunicare dintre structurile responsabile, de la nivel naţional 

şi internaţional;  

- îmbunătățirea schimbului de informații în vederea inițierii operațiunilor pro-active, inclusiv 

de la fazele de recrutare și transportare; 

- susținerea prin suport ofițerilor de aplicare a legii - pentru a consolida abilitățile și cele mai 

bune practici necesare pentru a face față provocărilor actuale; 

- crearea și asigurarea accesului la datele globale actualizate despre traficanți; 

- optimizarea colectării datelor calitative privind traficul de persoane, inclusiv cartografierea 

suspecților și victimelor acestei infracțiuni; 
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- consolidarea cooperării cu țările UE în scopul creării mecanismelor de angajare legală la 

muncă a cetățenilor Republicii Moldova în aceste țări în formulă de programe comune sau prin 

încheierea de acorduri internaționale în domeniul migrației în scopul muncii; 

- consolidarea cooperării internaționale în scopul investigării cazurilor trafic de ființe umane, 

inclusiv investigări financiare în scopul reparării prejudiciului cauzat victimelor traficului de ființe 

umane de la infractori, precum și în scopul finanțării a compensațiilor din partea statului. 

- amplificarea investigaţiilor în vederea contracarării activităţii grupurilor criminale 

transnaţionale specializate în trafic de fiinţe umane şi copii; 

- intensificarea cooperării internaţionale cu reprezentanții organelor de drept din ţările de 

tranzit şi cele de destinaţie, în special în vederea creării și funcționării Echipelor comune de 

investigație (JIT);  

- aplicarea mai frecventă a prevederilor legale  și a metodologiei , care se referă la investigaţii 

financiare, în vederea urmăririi şi confiscării bunurilor provenite din activitatea de trafic de fiinţe 

umane și trafic de copii; 

- contribuirea la repunerea victimei în drepturi în cadrul procesului penal, prin asigurarea 

efectuării acțiunilor procesuale într-un mediu prielnic victimei;  

- implementarea de către procurori în comun cu alte organe abilitate a prevederilor Legii cu 

privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor nr.137  din 29.07.2016, publicată în Monitorul 

Oficial nr.293-305/618 din 09.09.2016; 

- dezvoltarea colaborării cu INJ și partenerii de dezvoltare, în vederea instruirii procurorilor 

specializați în domeniul combaterii traficului de ființe umane. 

-  implementarea Programului de creare și dezvoltare a Mecanismului național de referire 

pentru protecția și asistența victimelor infracțiunilor pe anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni 

pentru anii 2022-2024 privind implementarea acestuia (Program MNRV). 

 

 



Anexa nr.1 
la Raportul național de realizare a politicii de prevenire combatere 

 a traficului de ființe umane pentru anul 2021 

 

Realizări pentru anul 2021 n baza PLANULUI DE ACȚIUNI 

pentru anii 2021-2022 privind implementarea 

Strategiei naționale de prevenire şi combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023 

 

Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

Secțiunea 1 

MĂSURI GENERALE DE SUSŢINERE 

1.1.Coordonarea activităților de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 

Obiectiv general 1: 

Asigurarea implementării politicii naţionale în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane bazate pe o coordonare eficientă și o consolidare a cooperării cu 

partenerii de implementare 

Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea parteneriatelor dintre instituţiile de stat, organizaţiile necomerciale și internaţionaleşi alţi actori pentru asigurarea unui răspuns coordonat și 

eficient în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 

1.1.1. Încheierea acordurilor de 

cooperare între diferiți actori 

din domeniul antitrafic la nivel 

național 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

Cancelaria 

de Stat; 

Procuratura 

Generală; 

Partenerii 

de 

dezvoltare 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de acorduri 

încheiate;  

Număr de acțiuni/activități 

comune realizate; 

Număr de proiecte 

implementate 

În perioada anului 2021 nu au fost încheiate acorduri de 

colaborare.   

Totuși, în activitatea de prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane, MAI, MMPS, Procuratura 

Generală, CCTP au colaborat cu reprezentanţii 

sectorului neguvernamental, precum şi cu organizaţiile 

internaţionale: Centrul Internaţional „La Strada”, 

Ambasada SUA în Republica Moldova, Organizaţia 

Internaţională pentru Migraţie, Misiunea OSCE în 

Republica Moldova. 

1.1.2.  Atribuirea rolului de 

raportare a activității antitrafic 

(Raportor național)  

Cancelaria 

de Stat 

 

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Analiza realizată; 

Cadru normativ modificat; 

Atribuție stabilită 

 

 

1.1.3 Consolidarea conlucrării 

cu Comisiile teritoriale pentru 

combaterea traficului de ființe 

umane, cu implicarea 

Cancelaria 

de Stat 

Autoritățile 

Publice 

Locale 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

 Număr de ateliere de lucru 

desfășurate; 

Număr de consultații 

acordate; 

 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

organizațiilor societății civile la 

nivel local 

(Comisiile 

teritoriale 

pentru 

combaterea 

traficului de 

ființe 

umane) 

de competențe 

funcționale) 

Număr de evenimente 

comune organizate; 

Număr de materiale 

informative diseminate; 

Chestionar de evaluare a 

necesităților completat 

Obiectiv general 2: 

Reglementarea relațiilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane în conformitate cu principiile respectării drepturilor omului și a egalității de șanse între 

femei și bărbați 

Obiectiv specific 2.1: 

Îmbunătățirea cadrului normativ în vederea coordonării eficiente a activităților de prevenire și combatere a traficului de ființe umane și acordării asistenței şi protecției victimelor 

și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane  

2.1.1. Revizuirea cadrului 

normativ aferent activității CN 

CTFU și secretariatului 

permanent în baza 

recomandărilor evaluării 

capacității Direcției secretariate 

permanente (Legea nr. 

241/2005 și Hotărârea 

Guvernului nr. 472/2008)  

Cancelaria 

de Stat  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație;  

Misiunea 

Organizației 

pentru 

Securitate şi 

Cooperare 

în Europa; 

Centrul 

Internaționa

l  „La 

Strada” 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Proiect de lege aprobat de 

Guvern; 

Proiect de HG aprobat de 

Guvern; 

Număr de ședințe 

consultative organizate 

 

2.1.2. Analiza și propunerea de 

modificarea a art.89 din Codul 

contravențional, prin reducerea 

pedepselor pentru contravenția 

de practicare a prostituției și 

înăsprirea pedepselor pentru 

persoanele care beneficiază de 

aceste servicii 

Ministerul 

Justiției; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Procuratura 

Generală 

 Iunie 

 2022 

- / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Codul Contravențional 

modificat 

 

A fost elaborat proiectul de lege, care se află în proces 

de definitivare şi promovare pentru modificarea art. 89 

din Codul contravențional, pentru armonizarea 

pedepselor de practicare a prostituției și beneficiere de 

aceste servicii, la prevederile art. 6 al Convenției de la 

Varșovia și pct. 25 al Raportului Comitetului ONU 

pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor din 

02.03.2020. 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

Obiectiv specific 2.2: 

Îmbunătățirea cadrului normativ în vederea criminalizării tuturor formelor de trafic al ființelor umane şi a stabilirii pedepselor corespunzătoare 

2.2.1. Efectuarea unei analize a 

componențelor de infracțiuni 

prin care se incriminează 

traficul de persoane și copii 

precum și alte forme de 

exploatare sub aspectul 

determinării necesității 

incriminării unor noi forme de 

exploatare dar și a mărimii 

sancțiunilor stabilite, după caz 

modificarea cadrului legal 

Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Justiției; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Centrul 

Internaționa

l  „La 

Strada” 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Analiza realizată;  

Cadrul normativ modificat  

Au fost elaborate 2 proiecte de lege, care se află în 

proces de definitivare şi promovare: 

-modificarea art.175/1 și art.208/1 din Codul penal, 

pentru a armoniza legislația națională la prevederile 

Convenției de la Lanzarote; 

-modificarea art.165 și art.206, art.207 din Codul penal, 

la aspectul pedepselor aplicate pentru infracțiunile de 

trafic de ființe umane și trafic de copii. 

2.2.2. Efectuarea analizei 

formelor și metodelor de 

recrutare și exploatare în mediul 

digital,  și după caz înaintarea 

propunerilor de modificare a 

cadrului normativ existent 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Procuratura 

Generală 

Centrul 

Internaționa

l  „La 

Strada” 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Grup de lucru creat; 

Raport analitic realizat;  

Cadru normativ modificat 

 

1.3. Dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiștilor 

Obiectiv general 3: 

Dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiştilor în vederea promovării eficiente a politicii de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 

Obiectiv specific 3.1: 

Obiectiv specific 3.1: Instruirea continuă a specialiştilor instituţiilor organelor de drept în aplicarea cadrului normativ, investigarea, urmărirea penală şi judecarea cauzelor de 

trafic de fiinţe umane 

3.1.1. Instruirea mixtă a 

poliţiştilor de frontieră, a 

specialiştilor Biroului Migraţie 

şi Azil, a ofiţerilor poliţiei 

comunitare şi a inspectorilor 

muncii privind modul de 

reacţionare eficientă la cazurile 

de trafic de fiinţe umane 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale  

(Inspectoratu

l de Stat al 

Muncii) 

Misiunea 

Organizaţiei 

Internaţiona

le pentru 

Migraţie în 

Moldova;  

Centrul 

Internaţiona

l „La 

Strada” 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2021- 34,0 

mii lei/  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova; 

Număr de specialişti 

instruiţi; 

Număr de instruiri realizate 

 

 

 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

3.1.2. Organizarea instruirilor 

pentru angajaţii Poliţiei de 

Frontieră din punctele de 

trecere a frontierei de stat cu 

privire la identificarea 

victimelor traficului de fiinţe 

umane 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

 Iunie 2022 2021-30,0 mii / 

MAI (IGPF) 

 Număr de instruiri realizate; 

număr de specialişti instruiţi 

 

3.1.3. Organizarea atelierelor de 

lucru privind subiectul 

activității echipelor comune de 

investigaţii în aspecte ce ţin de 

traficul de fiinţe umane 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Procuratura 

Generală 

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de ateliere 

organizate, 

Număr de echipe comune 

de invetigații create și 

operațiuni efectuate 

- au fost încheiate 2 acorduri de creare a echipelor 

comune de investigații: 

-la 05.03.2021, a fost încheiat acord cu omologii din 

Italia, pe o cauză penală de trafic în scop de exploatare 

prin muncă în or.Potenza; 

-la 15.04.2021, a fost încheiat acord cu omologii din 

Franța, pe o cauză penală de trafic în scop de exploatare 

sexuală în or. Marseille. 

Au fost efectuate 3 investigații internaționale de comun 

cu participarea țărilor Moldova-România-Franța / 

Moldova-Franța / Moldova-Italia. 

3.1.4. Consolidarea capacităților 

instituționale și profesionale ale 

angajaților CCTP în 

investigarea cazurilor de trafic 

de ființe umane 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Centrul 

pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane)   

 

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova; 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2021 - 

200,0  mii 

lei, 2022 - 

200,0  mii 

lei /  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova; 

Număr de specialiști 

instruiți; 

Raport de evaluare elaborat; 

Mecanisme/proceduri 

interne consolidate; 

Pe parcursul anului 2021 au fost desfășurate 20 cursuri 

de instruire, în cadrul cărora au participat 62 angajați ai 

CCTP (12F și 50B): 

1)În perioada 18-21.01.2021, 4 (1F, 3B) angajați ai 

CCTP au participat la cursul de formare a formatorilor 

în cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităților de 

instruire ale poliției de frontieră în Republica Moldova 

(TRABOR)”, organizat de OIM, în temeiul invitației 

3780 din 28.12.2020; 

2)În perioada 26-28.01.2021, 1 (B) angajat al CCTP a 

participat la cursul organizat în cadrul proiectului 

”Cooperarea Regională pentru prevenirea și Combaterea 

criminalității Transfrontaliere România-Moldova” 

(THOR), în temeiul Dispoziției IGP nr. 26 din 

25.01.2021; 

3)În perioada 01-05.02.2021, 3 (1F, 2B) angajați ai 

CCTP  au participat la cursul de instruire online cu 

genericul ”Noile provocări în lupta împotriva 

criminalității pe timp de COVID”, organizat de expertul 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

german Alexius Schubert, în baza Dispoziției IGP nr. 39 

din 29.01.2021; 

4)La 15.02.2021, 2 (B) angajați ai CCTP au participat la 

etapele I și II a Interviului structurat privind 

cunoștințele, atitudinile și experiențele în domeniul 

abuzului și exploatării sexuale a copiilor în mediul 

online, organizat de Centrul Internaţional „La Strada”; 

5)În perioada 22-26.02.2021, 8 (2F și 6B) angajați ai 

CCTP au participat la cursul (online) de 

perfecționare/specializare cu tematica ”Activitatea de 

prevenire și combatere a traficului de ființe umane”, 

organizat de Direcția Dezvoltare profesională a 

Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI, în baza Dispoziției 

IGP nr. 71 din 18.02.2021; 

6)În perioada 09-12.03.2021, 1 (B) angajat al CCTP a 

participat la cursul de instruire cu tematica ”Sesiuni de 

pregătire în intervievarea suspecților”, în cadrul 

proiectului  ”Cooperare Regională pentru prevenirea și 

Combaterea Criminalității Transfontaliere România-

Moldova”, organizat de THOR; 

7)În perioada 16-18.03.2021, 6 angajați ai CCTP (B), au 

participat la cursul de instruire (online) cu genericul 

”Traficul de persoane”, organizat sub egida Academiei 

Internaționale a Organelor de drept (ILEA) din 

Budapesta, Ungaria și la invitația acesteia cu nr.512 din 

08.02.2021; 

8)La 30.03.2021, 2 (1B, 1F) angajaţi ai CCTP au 

participat la webinarul ”Consolidarea protecției 

persoanelor traficate prin integrarea politicilor în 

domeniul anti-trafic, managmentul migrației și 

protecției sociale”, organizat de către   Centrul 

Internaţional „La Strada”; 

9)La 25-26.06.2021, 7 (5B, 2F) au participat la cursul de 

instruire cu tematica „Investigarea cazurilor de 

exploatare și abuz sexual asupra copiilor în mediul 

online, organizat de Consiliul Europei în cadrul 

proiectului ”Combaterea violenței împotriva copiilor din 

Republica Moldova”, organizat de Consiliul Europei; 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

10)La 13-17.09.2021, 1 (B) angajat al CCTP a participat 

la cursul de instruire cu genericul ”Consolidarea 

capacităților ofițerilor de Poliție în combaterea tuturor 

formelor de crimă organizată”, organizată în cadrul 

proiecului ”Increasing Knowledge of Moldovan Police 

Officers in Combating All Forms of Organized Crime”. 

11)În perioada 08-12.11.2021, 6 angajați (6B), au 

participat la cursul de formare continuă desfășurat în 

cadrul Academiei de Poliție ”Ștefan cel Mare” a MAI, 

pentru anul 2021-2022, cu tematica ”Activitatea de 

prevenire și combaterea a traficului de ființe umane”. 

12) În perioada 08-12.11.2021, 2 angajați (2B), au 

participat la cursul de formare a formatorilor la subiectul 

”Combaterea exploatării sexuale a copiilor în mediul 

online”, organizat de CI “La Strada”. 

13)În perioada 08-26.11.2021, 3 angajaţi (1F, 2B) au 

participat la INTERPOL Virtual Training Programme 

on Gender and Transnational Crime: Policing with a 

Gender Perspective Programme, organizat de 

Directoratul privind combaterea traficului de persoane şi 

contrabanda cu migranţi din cadrul Secretariatului 

General al OIPC Interpol a Proiectului THB Balkans. 

14)La 08.11.2021, 6 angajaţi (1F, 5B) au participat la 

instruire (online) cu tematica ”Investigarea cazurilor de 

exploatare și abuz sexual asupra copiilor în mediul 

online”, organizat de Oficiul Consiliului Europei la 

Chișinău(Giulia Re). 

15)În perioada 15-19.11.2021, 2 angajaţi (1F, 1B) au 

participat la instruire (online) în domeniul combaterii 

criminalități, oferite de Departamentul de poliție al 

Turciei pentru ofițeri de poliție din statele membre ale 

Organizației Cooperări Economice la Marea Neagră, 

organizat de Departamentul de poliție al Turciei. 

16)În perioada 17-18.11.2021, 1 angajat (1B) a 

participat la instruire,  organizată în cadrul Direcției 

dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” 

a MAI cu suportul Companiei „Black Unicorn Agency” 

cu tematica „Comunicarea strategică”. 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

17)În perioada 22.11.2021-03.12.2021, 2 angajaţi (1F, 

1B) au participat la instruire (online) cu genericul 

”Traficul de ființe umane și traficul ilegal de migranți”, 

în cadrul școlii internaționale de formare profesională 

pentru prevenirea și combaterea criminalității organizate 

în orașul Caserta (Italia). 

18)În perioada 06-10.12.2021, 8 angajaţi (1F, 7B) au 

participat la cursul de instruire național ”Recrutarea 

victimelor traficului de ființe umane pe internet”, 

organizat de CEPOL, în cadrul proiectului TOPCOP. 

19)La 07.12.2021, 2 angajaţi (2B) au participat la 

instruire cu privire la standartele naționale și 

internaționale de intermediere a muncii în străinătate în 

contextul aprobării unui cadru normativ nou în domeniu 

intermedierii muncii în străinătate (Legea nr. 105/2018 

cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și 

asigurare de șomaj, HG nr.1276/218 pentru aprobarea 

procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a 

forței de muncă), organizat de MMPS. 

20)La 09.12.2021, 1 angajat (1B) a participat la instruire 

(online) cu tematica ”Abuzul și exploatarea copiilor prin 

internet”, organizat de către Interpol în cadrul 

proiectului ”Combaterea criminalității organizate” în 

cadrul parteneriatului Estic. 

 

3.1.5. Instruirea  procurorilor și 

judecătorilor în domeniul 

combaterii infracțiunilor de 

trafic de ființe umane și altor 

infracțiuni conexe cu o abordare 

centrată pe victimă 

Institutul 

Național al 

Justiției  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi

i;  

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor

;   

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Decembrie 

2021 

2021- 20,4 mii 

lei / INJ 

2021 - 

150,0 mii 

lei/  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova; 

Număr de procurori și 

judecători instruiți 

CSM a delegat 23 judecători pentru participare la 

seminarele de instruire cu tematica "Particularitățile 

investigării și judecării infracțiunilor în domeniul 

combaterii traficului de ființe 

umane". 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

Moldova; 

Centrul 

Internaționa

l ”La 

Strada” 

3.1.6. Includerea în Planul anual 

de instruiri a 

judecătorilor/procurorilor a 

subiectului privind 

compensarea victimelor TFU 

Institutul 

Național al 

Justiției   

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi

i;  

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor

;  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova;  

Misiunea 

Organizației 

pentru 

Securitate şi 

Cooperare 

în Europa în 

Moldova 

Decembrie 

2021 

2021- 20,4 mii 

lei / INJ 

 Numărul de 

sesiuni/activități de formare 

realizate 

CSM a solicitat Institutului Național al Justiției, 

includerea tematicii  privind compensarea victimelor 

TFU  in Planul de instruire pentru judecători, care a fost 

inclusă în planul de instruire pentru anul 2022, semestrul 

I. 

3.1.7.Consolidarea capacităților 

instituționale și profesionale ale 

organelor de urmărire penală în 

aplicarea Instrucțiunilor privind 

mecanismul intersectorial de 

cooperare pentru identificarea, 

evaluarea, referirea , asistența și 

monitorizarea copiilor victime și 

potențiale victime ale violenței, 

neglijării, exploatării și 

traficului.  

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Procuratura 

Generală 

Partenerii 

de 

dezvoltare 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de instruiri 

realizate 

numărul de specialiști 

instruiți 

Pe parcursul anului 2021 au fost desfășurate 2 cursuri 

de instruire, în cadrul cărora au participat 2 angajați ai 

CCTP (1F și 1B): 

1) La 08.10.2021, 1 angajat (1B) a participat la 

evenimentul de lansare a studiului ”Interacțiunea dintre 

ofițerii de urmărire penală și procurori la etapa 

reținerii” , organizat de către Departamentul Justiție și 

Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova. 

2) În perioada 09-10.12.2021, 1 angajat (1F) a 

participat la Reuniunea regională de experți cu tematica 

”Depistarea, investigarea și urmărirea penală a 

traficului de persoane și a infracțiunilor agravante de 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

trafic de migranți, din și prin Europa de Sud-Est, cu un 

accent deosebit pe considerente de gen și drepturile 

omului, organizat de ONU pentru Droguri și Crimă 

(UNODC), în colaborare cu Comisia Națională pentru 

Combaterea Traficului de ființe umane din Macedonia 

de Nord și Ministerul Europei și Afacerilor Externe din 

Franța, care a avut loc în Scopje, Macedonia de Nord. 

 

3.1.8. Instruirea specialiștilor 

privind eliminarea discriminării 

femeilor aflate în mediul 

prostituției 

Consiliul 

pentru 

prevenirea și 

eliminarea 

discriminării 

și asigurarea 

egalității  

 

Ministerul 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Activități de instruire 

realizate 

 

3.1.9. Elaborarea Ghidului 

pentru procurori, judecători, 

avocați în domeniul reabilitării 

și compensării victimelor 

infracțiunilor 

 

 

 

 

 

Institutul 

Național al 

Justiției,  

Ministerul 

Justiției 

 

 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale; 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi

i; 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor

; 

Misiunea 

Organizației 

pentru 

Securitate şi 

Cooperare 

în Europa în 

Moldova 

Decembrie 

2021 

 2021- 20,0 

mii lei/   

Misiunea 

Organizației 

pentru 

Securitate şi 

Cooperare 

în Europa în 

Moldova 

Ghid elaborat OSCE a elaborat un ghid privind drepturile victimelor 

TFU, inclusiv pe aspectul de compensare, în prezent 

acesta este pregătit tehnic pentru consultare, urmând a 

fi lansat pe parcursul anului 2022, pentru a constitui un 

suport în activitate pentru procurori, judecători și 

avocați 

Obiectiv specific 3.2: 

Consolidarea capacităților unităţii specializate a Procuraturii 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

3.2.1. Instruirea procurorilor din 

cadrul secţiei specializate a 

Procuraturii Generale şi a 

ofițerilor din cadrul Centrului 

pentru combaterea traficului de 

persoane, Direcția  politici de 

prevenire și combatere a 

criminalității din cadrul MAI în 

domeniul întocmirii 

documentelor de politici şi al 

abordării analitice a 

fenomenelor de trafic de fiinţe 

umane, inclusiv a  infracțiunilor 

penale conexe și asimilate 

Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova; 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor

; 

Organizaţii 

Internaţiona

le; 

Partenerii 

de 

dezvoltare 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2022- 65,0 

mii lei/  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

Număr de instruiri realizate; 

Număr de persoane 

instruite; 

Număr de module elaborate 

şi tematica acestora 

Pe parcursul anului 2021 a fost desfășurat 1 curs de 

instruire, în cadrul cărora au participat 16 angajați ai 

CCTP (1 femeie și 15 bărbați): 

La 28-29.09.2021, 16 angajaţi ai CCTP au participat la 

un curs de instruire cu tematica ”Fortificarea 

capacităților procurorilor și polițiștilor specializați în 

combaterea traficului de ființe umane prin prisma 

ultimelor tendințe și a recomandării formulate în 

rapoartele de evaluare internațională”, în cadrul 

proiectului ”Contribuția la un răspuns consolidat al 

organelor de drept și de elaborare a politicilor la traficul 

de persoane în Republica Moldova”, implementat de 

Organizația Internațională pentru Migrație în Moldova 

cu sprijinul Departamentului de Stat al SUA, Biroul 

Internațional de combatere a drogurilor și aplicare a legii 

(INL) și în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova  

3.2.2. Fortificarea capacității 

specialiștilor pe dimensiunea de 

realizare a investigațiilor 

financiare paralele 

Procuratura 

Generală 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de instruiri 

realizate; 

Numărul de specialiști 

instruiți 

 

3.2.3. Analiza și propuneri de 

îmbunătățire a organizării și 

structurii subdiviziunilor 

specializate din cadrul 

Procuraturii, responsabile de 

prevenirea și combaterea 

traficului de ființe umane. 

Implicit numirea, detașarea și 

încetarea calității de procuror 

specializat pe domeniu. 

Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Justiției 

Centrul 

Internaționa

l  „La 

Strada” 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Analiză efectuată, 

propuneri formulate; 

 modificări de acte 

normative aprobate 

 

Obiectiv specific 3.3: 

Desfășurarea instruirilor specializate  (de prevenire a traficului de ființe umane) pentru personalul din domeniul transporturilor (aerian, rutier, feroviar) 

3.3.1. Dezvoltarea și 

implementarea unui modul de 

instruire pentru specialiștii din 

cadrul transportului aerian și 

Cancelaria 

de Stat  

 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă; 

Agenţia 

Naţională 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2021- 34,0 

mii lei /  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

Număr de persoane instruite 

anual; 

Modul dezvoltat și 

publicat 

A fost elaborat Ghidul de informare în domeniul 

traficului de ființe umane (pentru angajații industriei 

transportului internațional de pasageri privind 

identificarea și referirea victimelor/prezumatelor 

victime ale traficului de ființe umane) -  



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

rutier în vederea prevenirii 

traficului de fiinţe umane 

Transport 

Auto; 

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=1

01&id=1361&t=/Transparenta/Ghid-de-informare-in-

domeniul-traficului-de-fiinte-umane-pentru-angajatii-

industriei-transportului-international-de-pasageri-

privind-identificarea-i-referirea-

victimelorprezumatelor-victime-ale-traficului-de-fiinte-

umane 

3.3.2.Elaborarea materialelor 

informative pentru specialiștii 

din domeniu 

Cancelaria 

de Stat  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova; 

Misiunea 

Organizației 

pentru 

Securitate şi 

Cooperare 

în Europa în 

Moldova 

Iunie 2022  2022- 20,0 

mii lei /  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

Număr de materiale 

informaționale elaborate și 

diseminate 

 

Obiectiv specific 3.4: 

Sporirea nivelului de cunoaştere a domeniului de către specialiștii antitrafic din instituțiile autorităților  de la nivelul autorităţilor administrativ-teritoriale 

3.4.1.  Consolidarea 

capacităților profesionale ale 

membrilor Comisiilor teritoriale 

pentru combaterea traficului de 

ființe umane în domeniul 

asistenței și protecției 

victimelor traficului de ființe 

umane 

Cancelaria 

de Stat;  

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

Autorităţile 

Publice 

Locale 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de specialişti cu 

competenţe în domeniu 

instruiţi 

 

3.4.2. Asigurarea realizării 

instruirilor avocaţilor care 

prestează servicii de asistenţă 

juridică garantată de stat în 

domeniul asistenţei victimelor 

şi prezumatelor victime ale 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat; 

Partenerii 

de 

dezvoltare; 

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de instruiri realizate; 

Număr de avocați instruiţi 

În anul 2021 în colaborare cu Consiliului Europei a fost 

organizat un training cu tematica: ,,Accesul la justiție 

pentru femei, victime ale violenței”. 

Totodată, urmare a elaborării Ghidului pentru avocații 

care acordă asistență juridică garantată de stat victimelor 

traficului de ființe umane în anul 2020, în cadrul 

proiectului ,,Consolidarea Răspunsului Guvernului la 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

traficului de fiinţe umane, 

inclusiv la nivel local 

Institutul 

Național al 

Justiției  

 

Migrație în 

Moldova 

Fenomenul Traficului de Ființe Umane și Îmbunătățirea 

Protecției Victimelor Traficului și Martorilor în 

Republica Moldova”, în semestrul I al anului 2021 au 

fost repartizate 500 de exemplare pentru avocații din 

sistem, prin intermediul Oficiilor teritoriale ale 

CNAJGS, ghidul având rolul de autoinstruire a 

avocaților în vederea acordării unei asistenței juridice 

calitative, reale si efective victimelor traficului de ființe 

umane 

3.4.3. Realizarea unor instruiri 

mixte privind prevenirea 

revictimizării și stigmatizării 

victimelor TFU 

 

Cancelaria 

de Stat; 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Procuratura 

Generală 

Autorităţile 

publice 

locale; 

Parteneri de 

dezvoltare; 

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova  

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2022- 34,6 

mii lei/  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

  

Număr de instruiri realizate; 

Număr de specialişti 

instruiţi 

În perioada 16 martie - 01 aprilie 2021, Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Organizația 

Internațională pentru Migrație din Moldova a organizat 

9 mese rotunde (în format online) cu genericul: „Rolul 

echipelor multidisciplinare în soluționarea cazurilor 

asistate pe domeniul TFU în cadrul Sistemului Național 

de Referire, cu accent sporit pe conlucrarea între 

organele de drept și reprezentanții domeniului social”. 

În cadrul acestor evenimente au participat specialiști ai 

echipelor multidisciplinare teritoriale (EMT) din toate 

raioanele/municipiile țării (41 EMT), precum și 

reprezentanți ai MMPS, OIM, Poliției și Centrului 

pentru asistență și protecție a victimelor și potențialelor 

victime ale TFU. 

Scopul meselor rotunde a constat în prezentarea 

experienței fiecărei EMT pe segmentul protecției și 

asistenței victimelor traficului de ființe umane, în 

vederea identificării soluțiilor necesare în asistarea 

optimă a beneficiarilor, precum și informarea 

specialiștilor despre noile aprobări/modificări 

normative. 

3.4.4. Instruirea funcționarilor 

din cadrul misiunilor 

diplomatice  sau oficiilor 

consulare ale Republicii 

Moldova cu privire la 

prevenirea și combaterea 

traficul de ființe umane și 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene 

Centrul 

Internaționa

l  „La 

Strada”; 

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2022 - 34,6 

mii lei/  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova  

Număr de instruiri realizate; 

Număr de specialişti 

instruiţi; 

Număr de victime și 

prezumate victime asistate 

În septembrie 2021 MAEIE a organizat instruirea pentru 

funcționari din cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor 

consulare ale Republicii Moldova (20 persoane) cu 

privire la prevenirea şi combaterea TFU.  



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

atribuțiile ce le revin în acest 

sens 

Migrație în 

Moldova 

3.4.5. Instruirea  on-line a 

specialiștilor din cadrul 

Centrului de Medicină Legală 

în domeniul prevenirii și 

combaterii TFU  

Centrul de 

Medicină 

Legală;  

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

Cancelaria 

de Stat 

Iunie 2022 2021-1,6 mii 

lei /  Centru de 

Medicină 

Legală 

 Număr de specialişti 

instruiţi, 

Număr de instruiri realizate 

 

 

3.4.6. Desfăşurarea instruirilor 

pentru mediatorii comunitari cu 

privire la  prevenirea cazurilor 

de trafic de ființe umane în 

rândurile comunităților de romi. 

Agenția 

Relaţii 

Interetnice; 

Cancelaria 

de Stat 

Autorităţile 

publice 

locale;  

Coaliţia 

„Vocea 

Romilor” 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Numărul mediatorilor 

instruiți 

Numărul cursurilor de 

instruire desfășurate 

 

1.4. Colectarea și analiza datelor statistice, cercetări 

Obiectiv general 4: 

Garantarea disponibilității și accesibilității la informațiile şi datele statistice veridice și relevante fenomenului traficului de ființe umane 

Obiectiv specific 4.1: 

Asigurarea ajustării sistemului de date şi informații, analize şi rapoarte despre situația din domeniu şi tendințele fenomenului traficului de ființe umane 

4.1.1. Dezvoltarea profilurilor 

victimelor traficului de ființe 

umane în baza formularelor 

statistice referitor la aspectele 

privind situația victimelor 

infracțiunilor  cu abordarea 

calitativă prin analiza small data 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale; 

Cancelaria 

de Stat; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Procuratura 

Generală 

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Profilul victimelor TFU 

anual elaborat 

Pe parcursul anului 2021, în cadrul Centrelor de 

asistență și protecție a victimelor și potențialelor 

victime ale traficului de ființe umane, finanțate din 

bugetul de stat, au fost asistate 77 victime ale traficului 

de ființe umane, dintre care 58 victime adulți și 19 

victime minori. Datele statistice sunt colectate conform 

formularelor de monitorizare „Victims Form” (art. 165 

și art. 206 Cod Penal).  

4.1.2. Actualizarea 

instrucțiunilor specifice cu 

privire la procedura de 

analiză/monitorizare a situației 

traficului de ființe umane 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2022- 30,0 

mii lei/  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Instrucțiuni actualizate; 

Număr de instruiri pentru 

utilizare instrucțiunilor 

organizate 

 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

Migrație în 

Moldova 

4.1.3. Consolidarea capacităților 

actorilor relevanți pentru 

furnizarea de date calitative în 

proces de raportare pe marginea 

documentelor de politici și 

rapoartelor internaționale 

Cancelaria 

de Stat; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale; 

Procuratura 

Generală 

 

Parteneri de 

dezvoltare 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de instruiri realizate; 

Număr de specialiști 

instruiți; 

Evaluare a necesităților 

efectuată. 

 

4.1.4  Colectarea și analiza 

datelor calitative privind 

impactul fenomenului traficului 

de ființe umane asupra 

minorităților 

Cancelaria 

de Stat; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Centrul 

pentru 

Combaterea 

Traficului de 

Persoane); 

Procuratura 

generală 

Consiliul 

pentru 

prevenirea 

și 

eliminarea 

discriminări

i și 

asigurarea 

egalității; 

Misiunea 

Organizației 

pentru 

Securitate şi 

Cooperare 

în Europa în 

Moldova 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de cazuri depistate, 

Analiză realizată,  

Propuneri de politici/acțiuni 

formulate. 

CCTP realizează colectarea lunară și analiza trimestrială 

a datelor  privind impactul fenomenului traficului de 

ființe umane asupra minorităților (art. 165; art. 206 Cod 

Penal). 

Obiectiv specific 4.2: 

Consolidarea mecanismului de gestionare a informațiilor în domeniul traficului de persoane 

4.2.1. Instruirea specialiștilor în 

utilizarea Băncii centrale de 

date 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Centrul 

pentru 

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de instruiri realizate; 

Număr de specialiști 

instruiți 

Din cauza fluxului de cadre și pandemiei instruirea 

specialiștilor în utilizarea Băncii centrale de date a fost 

sistată. CCTP a solicitat suportul Serviciului tehnologii 

informaționale al MAI în instruirea specialiștilor CCTP 

în utilizarea Băncii centrale de date. 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

Combaterea 

Traficului de 

Persoane); 

Procuratura 

Generală 

4.2.2. Colectarea datelor 

statistice dezagregate privind 

cazurile de trafic de ființe 

umane a migranților, cetățeni ai 

altor state (cauze semnalate, 

cauze penale înregistrate, 

investigate, expediate în 

judecată, formele de exploatare, 

țările de origine, profilul 

detailat). 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Centrul 

pentru 

Combaterea 

Traficului de 

Persoane, 

Inspectoratul 

General al 

Poliției de 

Frontieră, 

Biroul 

Migrație și 

Azil) 

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Date statistice colectate; 

Număr de analize efectuate 

și publicate 

CCTP realizează colectarea datelor  statistice 

dezagregate privind cazurile de trafic de ființe umane al 

migranților, cetățeni ai altor state și a elaborat Raportul 

de activitate pentru anul 2021 ce reflectă rezultatele 

obținute pe parcursul anului, informații cu privire la 

numărul total de cauze penale investigate, cooperarea cu 

organele de drept din afara țării. 

Obiectiv specific 4.3: 

Realizarea cercetărilor cu scop de reflectare a tendințelor traficului de ființe umane 

4.3.1. Abordarea de către 

masteranzi în elaborarea tezelor 

a subiectelor ce ţin de  traficul 

de ființe umane, prevenirea și 

combaterea acestuia 

Ministerul 

Educației şi 

Cercetării 

Instituțiile 

de 

învățământ 

superior 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de teze elaborate; 

Tematică abordată 

Pe parcursul anului 2021, instituțiile de învățământ 

superior care realizează programe de studii din domeniul 

general de studii Drept au implementat în cadrul 

studiilor de master conținuturi ce abordează subiecte ce 

țin de traficul de ființe umane,  prevenirea și combaterea 

acestuia . Acest fapt s-a materializat atât la nivelul 

reconceptualizării cursurilor, cât și susținerea tezelor de 

master. 

Au fost elaborate 15 teze cu următoarele tematici: 

1) Drepturi intangibile și alte drepturi ale omului. 

Particularitățile acestor drepturi în Convenția Europeană 

a Drepturilor Omului; 

2) Reglementarea dreptului la integritatea fizică și 

morală a persoanei în normele Codului penal și alte legi 

3) Victima infracțiunilor de violență 

4) Cele mai vulnerabile categorii de victime 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

5) Victimologia-domeniu nou de investigare științifică 

6)  Tratament inuman sau degradant în teoria și practica 

dreptului penal 

7) Infracțiunile contra libertății, cinstei și demnității 

persoanei: aspecte teoretice și practice 

8) Individualizarea pedepselor aplicate în cazul 

infracțiunilor contra vieții și libertății 

9) Infracțiunea de genocid: aspecte de drept penal 

10) Femeia- victima infracțiunilor 

11) Aspecte victimologice ale traficului de femei și copii 

12) Violența la locul de muncă 

13)Strategii de profilaxie a violenței școlare 

14) Prevenirea și profilaxia victimologică 

15) Modalități de reparare a prejudiciului cauzat 

victimei. 

 

Tematica  prevenirii şi combaterii  traficului de ființe 

umane  este prevăzută în planurile de activitate ale 

grupelor academice din  universități. Tematica lucrărilor 

de licență și de master, ca și a tezelor de an, include și 

acest subiect, formulat și elaborat din diverse  

perspective: sociologică, psihologică, juridică, 

criminologică, criminalistică, asistenței sociale și chiar 

economică. 

     În anul 2021, de către masteranzii instituțiilor de 

învățământ superior  au fost abordate subiecte ce țin de 

traficul de ființe umane,  prevenirea și combaterea 

acestuia  în  următoarele teme generale ale tezelor de 

master: ,,- Ce înseamnă traficul de ființe umane?”; 

,,Riscurile traficului de ființe umane ca fenomen social”; 

“Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane” 

etc. 

Totodată, în anul 2021 au fost organizate mai multe 

activități privind cercetarea fenomenului traficului de 

ființe umane cu circa 5,0 mii de participări din cadrul 

studenților și cadrelor științifico-didactice. 

 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

4.3.2. Dezvoltarea unei analize 

periodice privind principalele 

tendințe ale fenomenului și  

metodele de recrutare ale  

victimelor (copii și tineri) atît în 

mediul online, cît și offline. 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Analiză realizată anual și 

publicată 

 

4.3.3. Realizarea cercetărilor în 

scop de reflectare a 

fenomenului şi tendinţelor 

traficului de fiinţe umane,  cu  

aspecte ce țin de evoluția și 

tendințele metodelor de 

recrutare ale  victimelor (copii 

și tineri) atît în mediul online, 

cît și offline. 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Cercetării;  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Instituţiile 

de 

învăţământ 

superior 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de cercetări realizate; 

tematică abordată 

Realizate 6 cercetări ale fenomenului traficului de ființe 

umane: 

 Tematică abordată: 

-,,Prevenirea și combaterea traficului  de ființe umane – 

problemă a contemporaneității” (masa rotunda); 

-„Reabilitarea victimelor infracțiunii" 

(conferință); 

- 4 lecții publice cu genericul: „Traficul de ființe umane” 

(USM), ,,Personalitatea delincventului minor" (USM); 

,,Traficul de persoane - formă specială de încălcare a 

drepturilor omului”  (Universitatea de Stat Gr. Țamblac 

din Taraclia); “Ființele umane – nu sunt marfă!” 

(Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport). 

 

În perioada de referință de către CCTP au fost efectuate 

mai multe cercetări, evaluări și analize a situației în 

domeniul prevenirii și combaterii TFU, după cum 

urmează:  

•Raportul de activitate CCTP pentru anul 2021 ce 

reflectă rezultatele obținute pe parcursul anului, 

informații cu privire la numărul total de cauze penale 

investigate, cooperarea cu organele de drept din afara 

țării, etc 

•Notă informativă privind realizarea Campaniei 

naționale “Săptămâna de luptă împotriva traficului de 

ființe umane”, 18-25 octombrie 2021. 

•Raportul analitic UNODC (Oficiul Națiunilor Unite 

pentru Droguri și Crime) pentru Raportul global privind 

traficul de persoane (GLOTIP).  

•Raportul TIP (pentru Guvernul de Stat al SUA) privind 

traficul de ființe umane, ediția 2021. 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

•Raportul anual regional privind traficul de ființe umane 

și migrație ilegală pentru anul 2020 (SELEC). 

•Raportul privind implementarea angajamentelor în 

domeniul combaterii traficului de ființe umane al 

Reprezentantului Special și Coordonator OSCE pentru 

Combaterea Traficului de Ființe umane (2018-2020). 

•Raportul de evaluare a implementării de către părți a 

Convenției Consiliului Europei privind acțiunile 

împotriva traficului de ființe umane pentru anul 2020 

(GRETA).  

•Raportul comun de evaluare a riscurilor în domeniul 

combaterii criminalității transfrontaliere, a traficului de 

ființe umane și a migrației ilegale (GCAR), pentru anul 

2021. 

•Raportul național voluntar privind implementarea 

Pactului Global pentru o migrație sigură, ordonată și 

reglementată (PGM), pentru perioada semestrului II al 

anului 2020 şi anul 2021. 

•Raportul internațional comparativ în domeniul datelor 

privind migrația la nivel global (GMDAC). 

•Raportul privind formele grave de exploatare prin 

muncă a copiilor pentru anul 2021 de Departamentul 

Muncii al SUA (DoL). 

•Raportul chestionarului înaintat membrilor Rețelei 

Coordonatorilor în domeniul Combaterii Traficului de 

Ființe Umane în Europa de Sud-Est (NATC SEE), 

elaborat cu scopul evaluării situației curente din 

Regiunea Europei de Sud-Est privind provocările 

specifice, modalitățile de abordării impunității și 

promovarea urmăririi penale a infractorilor crimelor din 

domeniul traficului de ființe umane și actualizării 

documentului Non-paper, privind combaterea TFU în 

Regiunea Balcanilor de vest, pentru perioada anilor 

2018-2021. 

•Studiul EMN 2021, în cadrul grupului Consultativ, pe 

domeniul  traficul de ființe umane. 

•Chestionarul anual ONU pe compartimentul traficul 

de ființe umane cu informația pentru anul 2021. 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

4.3.4. Elaborarea studiului 

referitor la riscurile traficului de 

fiinţe umane în contextul 

pandemiei de Covid 19 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 Decembrie 

2021 

- / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Studiu elaborat şi publicat 

pe pagina oficială   

 

1.5. Gestionarea eficientă a resurselor financiare 

Obiectiv general 5: 

Consolidarea mecanismelor de planificare și gestionare a resurselor financiare din bugetul de stat pentru implementarea acțiunilor în domeniul vizat 

Obiectiv specific 5.1: 

Creşterea treptată a finanţării acțiunilor antitrafic din bugetul de stat şi local 

5.1.1. Modificarea Legii nr. 

137/2016 și a Codului de 

executare în partea ce ține de: 

procedura și instituția 

responsabilă de transferul 

compensației financiare 

victimei și atribuirea 

caracterului de document 

executoriu actului prin care s-a 

dispus compensarea financiară a 

victimelor infracțiunii 

Ministerul 

Justiției 

  

Iunie 2022 

- / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Cadrul legal modificat   

 

5.1.2.  Planificarea resurselor 

financiare în bugetul de stat şi 

în bugetele locale pentru 

realizarea acţiunilor de 

prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane 

 

 

Ministerul 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne;  

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene;  

Ministerul 

Justiţiei; 

Ministerul 

Finanţelor; 

 Iunie 2022 2021-13933,3 

mii lei;  

2022- 7121,2 

mii lei/bugetul 

MSMPS și 

transferuri cu 

destinație 

specială către 

bugetele locale 

de nivelul II 

 Resurse financiare 

planificate 

Din bugetul de stat, pentru asigurarea funcționalității 

CAP, instituție din subordinea MMPS, pentru anul 2022 

au fost alocate mijloace financiare în sumă de 4573,4 mii 

lei. 

Suma planificată pentru efectuarea procedurilor de 

repatriere ale victimelor TFU (adulți și copii), copiilor 

neînsoțiți și persoanelor aflate în situație de dificultate, 

pentru anul 2022, a constituit 418,0 mii lei. 

Prin transferul cu destinație specială de la bugetul de stat 

către bugetele locale de nivelul al II-lea pentru 

întreținerea centrului de asistență și protecție a 

victimelor traficului de ființe umane din raionul Cahul 

și centrelor psihosociale de reabilitare a victimelor 

violenței în familie din raioanele Anenii Noi, Căușeni, 

Drochia, Hîncești și mun. Bălți și UTA Găgăuzia au fost 
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Procuratura 

Generală 

aprobate mijloace financiare în volum de 9759,7 mii lei 

și executate la situația din 31.12.21 în volum de 9479,6 

mii lei. 

Secțiunea a 2-a 

PREVENIREA TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE 

2.1. Informarea publicului larg 

Obiectiv general 6: 

Creșterea gradului de informare a publicului larg despre fenomenul traficului de ființe umane 

Obiectiv specific 6.1: 

Informarea publicului larg despre tendințele curente ale fenomenului traficului de ființe umane 

6.1.1. Coordonarea desfășurării 

campaniei naționale de 

informare şi sensibilizare despre 

fenomenul TFU,  inclusiv cu 

aspecte ce țin de mecanismele 

de identificare și raportare a 

cazurilor suspecte de trafic, 

abuz și exploatare sexuală 

Cancelaria 

de Stat 

(Secretariatu

l permanent 

al 

Comitetului 

național 

pentru 

combaterea 

traficului de 

ființe 

umane) 

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Campanie desfășurată 

anual 

Secretariatul permanent al Comitetului național pentru 

combaterea traficului de ființe umane a recomandat 

implicarea autorităților publice centrale și locale în 

organizarea activităților în cadrul Campaniei naționale.   

Autoritățile publice centrale, precum și cele locale  au 

organizat activități în cadrul acestei Campanii, potrivit 

domeniilor de competență, în vederea sensibilizării 

publicului larg despre riscurile și consecințele traficului 

de ființe umane, activitățile fiind desfășurate cu 

respectarea restricțiilor impuse în contextul pandemiei 

COVID-19. 

La nivel central, Campania a fost lansată în cadrul unei 

conferințe de presă organizate de către Centrul 

Internațional „La Strada”, în parteneriat cu Centrul 

pentru Combaterea Traficului de Persoane, Procuratura 

Generală, Cancelaria de Stat și Ambasada SUA la 

Chișinău. 

La nivelul administrației publice centrale au fost 

organizate activități de Ministerul Afacerilor Interne 

(Centrul pentru combaterea traficului de persoane, 

Biroul Migrațiune și Azil), Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale, Agenția Servicii Publice, Agenția 

pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratul de Stat 

al Muncii. 

Evenimentele organizate au cuprins: 

- Conferințe de presă; 
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- Emisiuni radio și TV cu participarea 

specialiștilor antitrafic;  

- Lecții publice în cadrul instituțiilor de 

învățământ superior privind prevenirea și combaterea 

traficului de ființe umane; 

- Distribuirea materialelor informaționale 

privind prevenirea și combaterea traficului de ființe 

umane; 

- Seminare, discuții și mese rotunde desfășurate 

on-line de sensibilizare a angajatorilor, salariaților din 

cadrul întreprinderilor din diferite ramuri ale economiei 

naționale privind impactul negativ generat de traficul de 

ființe umane în urma exploatării prin muncă. 

 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu 

structurile Teritoriale de Asistență Socială, a desfășurat 

activități de sensibilizare și informare privind 

fenomenul și consecințele traficului de ființe umane, cu 

distribuirea materialelor informative, broșurilor, 

pliantelor. Grupurile țintă ale campaniilor locale fiind 

tineri/elevi, persoane cu risc crescut de vulnerabilitate 

care au fost implicați în diferite activități sociale printre 

care: 

- Concursuri de esee; 

- Dezbateri în domeniul antitrafic în școli (ore de 

dirigenție, educație civică); 

- Vizionare de filmulețe tematice; 

- Întâlniri cu grupurile de risc, organizate de către 

Inspectoratul de poliție în parteneriat cu asistenții sociali 

și cadrele didactice. 

Ministerul Educației și Cercetării, prin implicarea 

organelor locale de specialitate în domeniul 

învățământului au organizat în cadrul instituțiilor locale 

de învățământ, mai multe activități, printre care: 

- Activități de informare și sensibilizare a 

elevilor privind riscurile și consecințele traficului de 

persoane și acțiuni pentru prevenirea acestui fenomen;  

- Ore de dezvoltare personală;   
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- Ore de educație pentru societate/civică;  

- Vizionarea și disputa spoturilor sociale; 

- Ore de educație prin film; 

- Expoziție de desene/postere; 

- Mese rotunde; 

- Activități  de consiliere și orientare; 

- Distribuirea pliantelor; 

- Ședințe online cu părinții 

 

Administrația Națională a Penitenciarelor și 

Inspectoratului Național de Probațiune au organizat o 

amplă serie de activități de informare, sensibilizare a 

persoanelor deținute, inclusiv femei și deținuți minori, 

precum și subiecți ai probațiunii. 

 

La nivelul administrației publice locale au fost 

organizate activități în raioanele: Anenii Noi, Călărași, 

Cantemir, Cimișlia, Basarabeasca, Edineț, Criuleni, 

Dondușeni, Drochia, Florești, Glodeni, Ialoveni, Leova, 

Orhei, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Strășeni, 

Ungheni, precum și în Municipiile Chișinău și Bălți. 

Din informațiile prezentate din partea  autorităților 

publice locale menționăm: 

- Ședințe ale  comisiilor teritoriale pentru 

combaterea traficului de ființe umane; 

- Razii/discuții/campanii de informare pentru 

lucrătorii și proprietarii   stânelor, persoane social 

vulnerabile; 

- Vizite la întreprinderi de diferite forme 

organizatorico-juridice, care desfășoară activitate 

economică, în special din sectorul agricol, zootehnic, 

construcții și prestări de servicii; 

- Mese rotunde cu participarea tinerilor, elevilor, 

persoanelor din grupurile vulnerabile, cu vizionarea 

materialelor video antitrafic; 

- Flash-moburi cu distribuire de materiale 

informative; 

- Lecții și seminare on-line; 
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publice 

alte surse 

 

  

- Ore infomative pentru elevi, cu prezentare de 

materiale video și distribuire pliante. 

 

În toamna anului 2021, La Strada a desfășurat o 

campanie națională de informare și conștientizare, care 

a avut ca scop consolidarea principalelor reguli și 

recomandări privind angajarea în străinătate în condiții 

legale și de siguranță. Mesajele campaniei au fost 

promovate prin mai multe instrumente de comunicare: 

1) un spot TV despre Linia Fierbinte AT si Migratie 

Sigură 0800 77777, gestionată de LA STRADA, a fost 

difuzat pe postul TV - Moldova 1. Spotul a fost difuzat 

de 59 de ori (Prime Times) și a fost vizualizat de 200.000 

pers.; 

2) materiale informaționale - 90.000 de pliante și 200 

de postere speciale, care reflectă mesajul campaniei, cu 

accent special pe raportarea cazurilor de trafic către 

Linia Fierbinte, au fost tipărite și distribuite la punctele 

de trecere a frontierei de stat. În plus, 40.000 de pliante 

și 100 de postere au fost distribuite/afișate pentru 

cetățeni în cadrul filialelor teritoriale ale Agenției 

Servicii Publice; 

3) 2 bannere dinamice (în rusă și română) au fost afișate 

pe platforma media noi.md (500.000 vizualizări), 

încurajând potențialii migranți să sune la Linia Fierbinte 

AT și să acceseze migratiesigura.md pentru mai multe 

informații. În plus, pe noi.md au fost plasate 2 spoturi 

informative generale (elaborate anterior) care 

informează utilizatorii despre aspectele cheie legale și 

procedurale ale migrației sigură (160.000 vizualizări); 

4) o campanie de promovare prin Google AdWords s-a 

desfășurat. Au fost postate bannere online (română și 

rusă) pe cele mai populare site-uri de internet 

specializate în reclame comerciale, inclusiv propuneri 

de locuri de muncă,. Aceste bannere i-au încurajat pe 

potențialii migranți să viziteze platforma 

www.migratiesigura.md pentru mai multe informații 
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despre riscurile TFU și exploatării prin muncă (peste 

500.000 de afișări); 

În contextul zilei de 18 octombrie, în parteneriat cu 

Cancelaria de Stat, CCTP și PG, Centrul Internațional 

,,La Strada” a lansat un video documentar de 

sensibilizare despre problema traficului de copiii în 

scopuri de exploatare sexuală. A fost organizată o 

conferință de presă scopul căreia a fost conturarea 

principalelor tendințe și provocări înregistrate în 

sistemul anti-trafic în ultimii ani. În cadrul 

evenimentului au fost abordate următoarele subiecte: 

politicile naționale în domeniul antitrafic, date 

relevante despre specificul cazurilor de trafic de ființe 

umane, în special în scop de exploatare sexuală a 

minorilor în ultimii 5 ani, bune practici și restanțe în 

asigurarea unei justiții restaurative victimelor minore 

ale TFU. 

În cadrul campaniei, de către Procuratura Generală au 

fost mobilizați procurorii teritoriali și cei specializați 

pentru a întreprinde acţiuni de sensibilizare şi informare 

a societăţii asupra gravităţii şi consecinţele fenomenului 

traficului de ființe umane. 

Ca rezultat, în cadrul Săptămânii antitrafic de către 

procurori au fost prezentate peste 112 lecții în instituțiile 

de învățământ și colective de muncă, au fost publicate 

10 articole în ziare și plasate 3 postări pe internet, 1 

interviu la radio (Radio Fălești) și 1 interviu la TV 

(Hîncești 24 tv). În total, nemijlocit au fost sensibilizate 

peste 7847 persoane, dintre care 6264 elevi, 12 

profesori, 289 studenți, 128 colaboratori de poliție, 1144 

de angajați. 

În afară de aceasta în contextul marcării „Zilei europene 

de luptă împotriva traficului de fiinte umane” și 

desfășurării Campaniei naționale „Săptămâna de luptă 

împotriva traficului de ființe umane”, de către 

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul reprezentare a 

acuzării în instanța de judecată a fost publicat articolul 

întitulat „Analiza juridico-penală a infracțiunii de trafic 
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de ființe umane”, în Revista „Studii juridice 

universitare” 2021 , Anul XIV, Nr. 1 (53). 

Concomitent, în cadrul lansării Campaniei antitrafic, la 

18.10.2021, procurorii Secției specializate ai 

Procuraturii Generale au participat la  Conferința de 

presă cu genericul „Provocări și rezultate înregistrate de 

sistemul național anti-trafic în ultimii 5 ani”, organizată 

de către Centrul Internațional „La Strada”, în parteneriat 

cu Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane, 

Procuratura Generală și Cancelaria de Stat, cu suportul 

Ambasadei SUA la Chișinău.  Scopul coferinței de presă 

a fost conturarea principalelor rezultate înregistrate în 

sistemul național anti-trafic în ultimii ani. 

Totodată, la 18.10.2021, procurorii  Secției specializate 

ai Procuraturii Generale au participat la Lecția Publică 

cu tematica „Traficul de Ființe Umane”, organizată de 

către Departamentul Drept Penal al facultății de Drept al 

USM. 

În afară de aceasta, la 25.10.2021, procurorii Secției 

specializate a Procuraturii Generale au participat la 

prelegerea publică în format on-line cu tema ”Lupta 

împotriva traficului de ființe umane” pentru studenții 

UTM, organizată de conducerea universității 

respective. 

6.1.2. Desfășurarea sesiunilor 

de instruire privind amenințările 

fenomenului  traficului de ființe 

umane și ale fenomenelor 

conexe, în special pentru 

persoanele aflate în căutarea 

unui loc de muncă peste hotare 

sau lucrătorii sezonieri 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

(Agenția 

Națională 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă); 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de sesiuni 

desfășurate; 

Număr de participanți 

 

Pe parcursul anului 2021, Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în comun cu 

subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de 

muncă (STOFM), în cadrul Campaniei naționale 

„Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe 

umane” (18-25 octombrie 2021). a organizat un webinar 

de informare destinat publicului larg privind metodele 

de angajare legală în țară și peste hotare. Webinar-ul a 

fost organizat online pe platforma ZOOM, la data de 20 

octombrie 2021 și a avut ca scop informarea și 

sensibilizarea societății despre fenomenul migraţiei, 

oportunitățile de angajare în Republica Moldova, 

serviciile și măsurile de ocupare implementare pe piața 
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Integrării 

Europene; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Agriculturii 

și Industriei 

Alimentare 

muncii de către ANOFM, posibilitățile de angajare 

legală peste hotare, precum și riscurile migraţiei ilegale. 

ANOFM a participat la Campania de informare (9-17 

decembrie) consacrată „Zilei internaționale a 

Migrantului”, unde STOFM au organizat 39 de activități 

cu participarea a 11 parteneri. Activitățile au inclus 

seminare de ghidare în carieră, seminare informative, 

plasarea informațiilor pe rețelele de socializare, 

interviuri. La eveniment au participat 346 de persoane, 

dintre care 132 persoane din rândul celor întorși de peste 

hotare (38%). 

ANOFM a participat în cadrul „Zilelor Diasporei 2021”, 

în cadrul căreia STOFM au organizate diverse activități 

în format online, cît și fizic, dedicate acestui eveniment, 

ce includ: seminare informative și de ghidare în carieră, 

mese rotunde, ziua ușilor deschise, consultații, webinare 

și altele. Participanții au fost informați despre 

oportunități de angajare în țară, posibilitățile de angajare 

legală peste hotare, incluziunea socială a migranților 

reveniți, Acordurile încheiate între Republica Moldova 

și Statul Israel, Acordul cu Bulgaria cu privire la 

angajarea temporară a persoanelor din R. Moldova în 

domeniul construcțiilor, servicii hoteliere, industrie ș.a., 

canalele de informare și recrutare online/site-ul 

www.anofm.md, portalul www.angajat.md, platforma 

târgului on-line www.e-angajare.md, pagina de 

facebook. 

 

Angajați ai CCTP au participat în calitate de formatori 

la 7 sesiuni desfășurate pe parcursul anului 2021 unde 

au fost informate 806 persoane: 

- 5 lecţii publice la instituţii de învaţământ şi 

biblioteci publice, cu informarea a circa 566 de tineri 

despre fenomenul TFU, în cadrul  Campaniei naționale 

„Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe 

umane", care se desfășoară anual (18-25 octombrie), atât 

la nivel central, cât și local, prin intermediul acțiunilor 

realizate de sensibilizare a populației cu privire la 
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fenomenul TFU și crimele conexe acestora (date 

statistice, riscurile, impactul și consecințele); 

- la 10.09.2021, a fost organizată o sesiune de 

instruire on-line pentru funcționarii consulari din 

serviciul diplomatic al RM, în număr de 32 participanţi, 

în domeniul combaterii traficului de ființe umane. În 

calitate de formator a participat 1 angajat al CCTP; 

- la 30.07.2021, în legătură cu marcarea Zilei 

Mondiale împotriva traficului de fiinţe umane, instituită 

de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 

anul 2013, pentru al VIII-lea an consecutiv în Republica 

Moldova, 2 angajaţi ai CCTP de comun cu colegii din 

cadrul DIII, cu suportul INSP al IGP, inclusiv al 

partenerilor OIM Misiunea în Republica Moldova şi 

Centrul Internaţional “La Strada”, au desfășurat acţiuni 

de informare și sensibilizare la taberele de odihnă pentru 

copii „Perla Nistrului” din or. Vadul lui Vodă şi 

„Poieniţa Veselă” din r-nul Ialoveni, cu participarea 

aproximativ a 200 copii şi 8 adulţi. Specialiștii au 

comunicat copiilor și maturilor despre riscurile şi 

consecinţele traficului de fiinţe umane care continuă şi 

în timpul unei pandemii, inclusiv le-au oferit 

recomandări de care să țină cont pentru a nu cădea pradă 

exploatării şi abuzurilor online. În acest sens, au fost 

distribuite circa 300 de pliante informative şi date de 

contact ale instituţiilor specializate în combaterea 

traficului de persoane. 

 

6.1.3. Desfășurarea 

campaniilor/sesiunilor de 

informare pentru copii și tineri 

privind traficul de copii și 

formele sale, abuzului ș i 

exploatării sexuale.   

 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării;  

Ministerul 

Justiției; 

Ministerul 

Agriculturii 

și Industriei 

Alimentare;  

Autoritățile 

Publice 

Locale 

 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de acțiuni realizate; 

Număr de participanți 

 

- în instituțiile de învățământ primar și secundar general 

au fost realizate circa 65 mii de participări ai elevilor, 

cadrelor didactice și părinților; 

- în instituțiile de învățământ profesional tehnic 

secundar din republică au fost realizate circa 10 mii de 

participări ai elevilor și cadrelor didactice; 

- în instituțiile de învățământ profesional tehnic 

postsecundar  din republică au fost realizate circa 10 mii 

de participări ai elevilor și cadrelor didactice; 
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Cancelaria 

de Stat; 

Centre de 

tineret și 

Consilii de 

tineret 

 

- în instituțiile de învățământ superior  din republică au 

fost realizate circa 5 mii de participări ai studenților și 

cadrelor științifico-didactice. 

6.1.4.  Asigurarea 

persoanelor fizice și agenților 

economici cu 

informații/consultații privind 

angajarea legală în 

țară și/sau peste hotare, inclusiv 

prin utilizarea liniilor fierbinți și 

internetului 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

(Agenția 

Națională 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă); 

Agenția 

Servicii 

Publice 

(Departamen

tul 

înregistrare 

și licențiere 

a unităților 

de drept) 

Centrul 

Internaționa

l  „La 

Strada” 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2021-625,0 

mii lei / 

Centrul 

Internaționa

l ”La 

Strada” 

Număr de acțiuni realizate; 

Număr de agenți 

economici/solicitanți ce au 

dispus de informații și 

consultații 

ANOFM oferă consultații și informații privind 

angajarea legală, la bază fiind contractele individuale de 

muncă, prin intermediul formularelor on-line parvenite 

din partea cetățenilor către instituție, telefonic și la 

sediu. Prin intermediul serviciului telefonic gratuit al 

Centrului de apel și comunicare al ANOFM, au fost 

recepționate în total 6647 apeluri privind angajarea 

legală în țară și/sau peste hotare, dintre care 1768 apeluri 

au abordat procesul de emigrare. 

Cetățenii sunt informați privind cele 3 moduri legale de 

angajare peste hotare în baza Legii 105/2018 cu privire 

la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de 

șomaj; în conformitate cu prevederile tratatelor 

internaționale la care Republica Moldova este parte; prin 

intermediul agențiilor private de ocupare a forței de 

muncă care dispun de licență și în mod individual în 

baza unui contract individual de muncă încheiat cu 

angajatorul înainte de ieșirea din țară. 

Consultații se oferă și agenților economici, care sunt 

interesați de obținerea licenței pentru activitate legată de 

plasarea în câmpul muncii a cetățenilor moldoveni peste 

hotare, iar, conform domeniului de competență, 

ANOFM coordonează acorduri de colaborare și proiecte 

de contract individual de muncă întru respectarea 

prevederilor Legii 105/2018 cu privire la promovarea 

ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj. 

Au fost examinate 171 proiecte de contracte de 

intermediere a muncii, dintre care 132 avizate pozitiv; 

137 proiecte de contract individual de muncă dintre care 

117 avizate pozitiv. 
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Au fost examinate 123 seturi de acte depuse spre 

înregistrare în cadrul procedurii de verificare prealabilă 

a beneficiarului străin, dintre care 103 care corespund 

prevederilor legale au fost înregistrate la ANOFM. 

În limita cadrului legal, ANOFM înregistrează 

contractele individuale de muncă ale cetățenilor ce 

urmează a fi angajați peste hotare și contractele de 

intermediere a muncii. 

În perioada de referință, la ANOFM au fost înregistrate 

6269 contracte individuale de muncă ale cetățenilor 

angajați în străinătate prin intermediul agențiilor private 

și înregistrate în Registru de evidență 2013 contracte de 

intermediere a muncii încheiate între agențiile private și 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în 

străinătate. 

 

Pe parcursul anului 2021  Centrul Internaţional „La 

Strada”: 

a) a înregistrat 16548 apeluri la Linia Fierbinte AT și 

Migrație Sigură 080077777, oferind suport 

informațional și consiliere, în funcție de necesitățile 

apelanților. Dintre acestea, 15432 apeluri au vizat 

posibilitățile de angajare legală a cetățenilor moldoveni 

în Israel, în temeiul Acordului interguvernamental 

încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Statului Israel cu privire la angajarea temporară a 

lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare; 

b) a continuat gestionarea portalului informațional 

www.migratiesigura.md, care a fost accesat în perioada 

de raportare de 17905 ori (din care 17236 vizitatori 

unici) şi a oferit 134 consultații online. 

Obiectiv specific 6.2: 

Dezvoltarea cooperării cu  angajatorii privind prevenirea traficului de ființe umane şi crimelor conexe 

6.2.1. Dezvoltarea unor 

parteneriate cu sectorul privat 

pentru creșterea gradului de 

informare și desfășurarea de 

parteneriate/inițiative comune 

Cancelaria 

de Stat; 

Ministerul 

Agriculturii 

Confederați

a națională 

a 

Patronatului 

din 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2022- 34,0 

mii lei/  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

Număr de instruiri 

realizate; 

număr de 

parteneriate/inițiative 

realizate în comun. 
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în prevenirea cazurilor de trafic 

și exploatare 

și Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

 

Republica 

Moldova; 

Confederați

a Națională 

a 

Sindicatelor 

din 

Moldova; 

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

 

6.2.2. Dezvoltarea unor 

recomandări pentru companiile 

din sectorul privat (în special 

agricultură, construcții, hotelier, 

turism) cu privire la evitarea 

riscurilor de exploatare în 

muncă 

Cancelaria 

de Stat; 

Procuratura 

Generală; 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Traficului de 

Persoane; 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

(Inspectoratu

l de Stat al 

Muncii) 

 

Partenerii 

de 

dezvoltare 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Recomandări dezvoltate și 

publicate 

Inspectoratul de Stat al Muncii în baza dispoziției nr. 7 

din 22.09.2021 cu privire la organizarea activităților în 

contextul marcării ”Zilei Europene de luptă împotriva 

traficului de ființe umane” a demarat o serie de 

evenimente orientate spre sensibilizarea subiecților 

raporturilor de muncă și societății civile, privind 

impactul negativ al traficului de ființe umane – 

exploatare prin muncă. 

Obiectiv specific 6.3: 

Informarea reprezentanților mass-mediei privind reflectarea corectă a subiectelor cu referire la fenomenul traficului de ființe 

umane 

 

6.3.1. Asigurarea instruirii  

comunicatorilor din cadrul 

instituțiilor responsabile,  

precum și reprezentanților 

Cancelaria 

de Stat 

(Secretariatu

l permanent 

Consiliul 

Audiovizual

ului; 

 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

 Număr de instruiri 

realizate; 

 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

mass-media, privind reflectarea 

subiectelor ce țin de prevenirea 

și combaterea traficului de 

ființe umane,  inclusiv a 

abuzului și exploatării sexuale 

 

al 

Comitetului 

național 

pentru 

combaterea 

traficului de 

ființe 

umane); 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale  

de competențe 

funcționale) 

Număr de reprezentanți ai 

mass-mediei 

locale/naționale instruiți 

Obiectiv specific 6.4: 

Informarea diasporei despre fenomenul traficului de ființe umane și consecințele acestuia 

6.4.1. Informarea diasporei 

despre fenomenul traficului de 

ființe umane, consecințele 

acestuia și instituțiile la care ar 

putea să se adreseze în caz de 

necesitate 

Cancelaria 

de Stat  

(Biroul 

Relaţii cu 

Diaspora); 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene  

 

Cancelaria 

de Stat 

(Secretariat

ul 

permanent 

al 

Comitetului 

național 

pentru 

combaterea 

traficului de 

ființe 

umane); 

Organizații 

necomercial

e 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2021 - 17,3 

mii 

lei/Agenția 

Elvețiană 

pentru 

Cooperare 

și 

Dezvoltare 

Număr de activități 

organizate; 

Număr de participanți; 

Număr de țări implicate 

 

6.4.2. Organizarea unei 

campanii de informare în 

diasporă privind prevenirea 

angajării ilegale și reducerea 

riscurilor de exploatare în 

Cancelaria 

de Stat 

(Biroul 

Relaţii cu 

Diaspora); 

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2022- 14,0 

mii 

lei/Agenția 

Elvețiană 

pentru 

Număr de activități 

organizate; 

Număr de participanți; 

Număr de țări implicate 

 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

cadrul Programului ”Guvernul 

mai aproape de tine”  

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene  

 

Cooperare 

și 

Dezvoltare 

6.4.3. Abordarea subiectelor de 

prevenire și combatere a TFU  

în emisiunile TV/radio 

Cancelaria 

de Stat; 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale; 

Centrul 

pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane; 

Procuratura 

Generală 

Autoritățile 

publice 

locale; 

Organizații 

necomercial

e; 

Posturi TV 

/radio 

(Consiliul 

Audiovizual

ului) 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de interviuri 

acordate,  

Numărde participări la 

emisiuni. 

 

 

Angajații CCTP au acordat un interviu și au participat la 

3 emisiuni: 

1) La 18.10.2021, în contextul marcării „18 

octombrie - Ziua Europeană pentru combaterea 

traficului de ființe umane”, la sediul CCTP a fost 

organizată Conferința de presă cu genericul ”Provocări 

și rezultatele înregistrate de sistemul anti-trafic în ultimii 

5 ani”. La eveniment au participat 18 

invitaţi/reprezentanţi ai CI “La Strada”, CCTP, IGP, 

Ambasada SUA şi Procuratura Generală. Specialiștii au 

comunicat copiilor și maturilor despre riscurile şi 

consecinţele traficului de fiinţe umane care continuă şi 

în timpul unei pandemii, inclusiv le-au oferit 

recomandări de care să țină cont pentru a nu cădea pradă 

exploatării şi abuzurilor online. În acest sens, a fost 

distribuit un film documentar pe domeniul combaterea 

TFU; 

2) La 21.10.2021, pe parcursul Campaniei 

naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de 

ființe umane", care se desfășoară anual (18-25 

octombrie), atât la nivel central, cât și local, 1 (B) 

angajat al CCTP a participat la emisiunea televizată 

BTV ”Bălți TV” cu genericul Cum moldovenii pot 

ajunge sclavi. 

3) La 15.02.2021, 2 (B) angajați ai CCTP au 

participat la etapele I și II a Interviului structurat privind 

cunoștințele, atitudinile și experiențele în domeniul 

abuzului și exploatării sexuale a copiilor în mediul 

online, organizat de OI ”La Strada”; 

4) La 09.02.2021, 1 (B) angajat al CCTP a 

participat la emisiunea de la Postul de televiziune 
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”Primul în Moldova” cu genericul ”Traficul de persoane 

în perioada Pandemiei”, difuzat în cadrul programului 

TV ”Stiri” de la ora 18.00. 

 

La 29.11.2021, procurorii Procuraturii Generale au 

participat la filmările emisiunii „Concret” de la postul 

TV Moldova, unde în comun cu alți funcționari s-a 

discutat despre fenomenul traficului de ființe umane. În 

afară de aceasta procurorii au acordat  

1 interviu la radio (Radio Fălești) și 1 interviu la TV 

(Hîncești 24 tv) 

 

2.2. Reducerea vulnerabilității 

Obiectiv general 7: 

Reducerea vulnerabilității cetățenilor la traficul de ființe umane 

Obiectiv specific 7.1: 

Dezvoltarea unor servicii de informare și reducere a vulnerabilității pentru integrarea în piața muncii 

7.1.1. Instruirea specialiștilor 

din cadrul subdiviziunilor 

teritoriale pentru ocuparea forței 

de muncă în vederea informării 

persoanelor în căutarea unui loc 

de muncă despre metodele de 

angajare legală şi riscurile 

angajării iregulare 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

(Agenția 

Națională 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă);  

Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de persoane 

informate; 

Materiale informative 

distribuite 

În data de 20 octombrie 2021, direcția migrația forței de 

muncă a ANOFM a organizat pe platforma ZOOM, un 

webinar de informare privind metodele de angajare 

legală peste hotare, la care au participat și specialiștii 

subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de 

muncă. Specialiștii STOFM au fost instruiți în acordarea 

suportului persoanelor victime ale traficului de ființe 

umane și prevenire a acestui fenomen. 

Pentru dezvoltarea competențelor specialiștilor 

STOFM în conformitate cu planul de dezvoltare 

profesională a personalului ANOFM pentru anul 2021, 

au fost desfășurate 84 activități de instruire, dintre care 

30 activități de instruire externă și 54 activități de 

instruire internă. Au fost asigurate 7106 ore de 

instruire. 67 persoane au beneficiat de cel puțin 40 ore 

de instruire. 

7.1.2. Susținerea persoanelor 

defavorizate în cadrul 

Programelor de abilitare 

economică și educațională 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

 Număr de Programe de 

abilitare economică și 

educaționale implementate; 

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care se 

adresează la STOFM sunt înregistrate ca persoană aflată 

în căutarea unui loc de muncă sau cu statut de șomer și 

pot beneficia de servicii sau de măsuri active de ocupare 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
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Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

Educației și 

Cercetării; 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

(Agenția 

Națională 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă) 

 

de competențe 

funcționale) 

Număr de beneficiari 

susținuți dezagregat pe 

vârstă, mediu de trai, 

categoria de defavorizare, 

femei, tineri, minorități;.  

Număr de persoane 

instruite. 

a forței de muncă în vederea sporirii șanselor de angajare 

în câmpul muncii în conformitate cu necesitățile 

individuale și prevederile legislației în domeniul 

ocupării. 

Legea 105/2018, la art. 23, alin. (3) prevede categoriile 

de șomeri care necesită suport suplimentar pe piața 

muncii și anume: 

a) tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani: din 

familii defavorizate, orfani, rămași fără îngrijirea 

părinților, aflați sub tutelă sau curatelă; 

b) persoanele care nu dețin o profesie/meserie; 

c) persoanele cu dizabilități; 

d) șomerii de lungă durată; 

e) persoanele cu vârstă de 50 de ani și peste; 

f) persoanele eliberate din locurile de detenție; 

g) victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea 

psihologică și socială; 

h) persoanele care se luptă cu consumul de substanțe 

stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și 

psihologică; 

i) victimele violenței în familie; 

j) alte categorii supuse riscului de excluziune socială 

stabilite prin lege sau de către Guvern. 

Aceștia pot beneficia în dependență de necesitățile 

individuale de următoarele servicii de ocupare a forței 

de muncă: informarea privind piața muncii, ghidarea în 

carieră, intermedierea muncii, servicii de preconcediere, 

reabilitarea profesională a persoanelor cu dizabilități. 

Aceste servicii care asigură conexiunea dintre cererea și 

oferta de muncă, la nivel local și național, în scopul 

promovării și sprijinirii ocupării forței de muncă. 

Referindu-ne la serviciile de informare privind piața 

muncii, persoanele beneficiază de informații și/sau 

sprijin specializat cu privire la cererea și oferta forței de 

muncă, serviciile și măsurile active de ocupare a forței 

de muncă, condițiile de acces la acestea, metodele de 

căutare a unui loc de muncă, ș.a. Ghidarea în carieră 

presupune explorarea oportunităților pe piața forței de 
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Parteneri 

Termene de 
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muncă, evaluarea propriilor aptitudini și capacități 

profesionale, testarea abilităților și identificarea  

profesiei potrivite prin intermediul platformelor 

electronice. Totodată, persoanele pot beneficia de 

servicii de intermediere a muncii, care facilitează 

încadrarea în câmpul muncii. Persoanele preavizate 

pentru disponibilizare se pot înregistra cu statut de 

șomer pentru a beneficia de servicii de preconcediere. În 

același timp, sunt oferite persoanelor cu dizabilități 

servicii de reabilitare profesională în vederea restabilirii, 

recuperării sau compensării capacității de muncă a 

acestora. 

În scopul prevenirii șomajului și creșterii șanselor de 

ocupare, aceștia beneficiază de măsuri active de ocupare 

a forței de muncă, conform Legii nr. 105/2018. ANOFM 

prin intermediul STOFM oferă cursuri de calificare, 

recalificare, perfecționare și specializare în scopul 

creșterii și diversificării competențelor profesionale a 

beneficiarilor. Pentru șomerii care nu au o profesie sau 

meserie, are loc instruirea la locul de muncă în cadrul 

unității în scopul obținerii de cunoștințe, deprinderi, 

competențe și a calificării necesare pentru obținerea 

unui loc de muncă. Măsura de stagiul profesional este 

organizată pentru persoanele cu statut de șomer fără 

vechime în muncă în profesia deținută. Angajarea 

subvenționată, inclusiv în cazul adaptării locului de 

muncă necesităților persoanelor cu dizabilități prevede 

oferirea de subvenții angajatorilor care angajează 

persoane cu statut de șomer înregistrate la STOFM. În 

cazul în care șomerii doresc să își inițieze o activitate de 

antreprenoriat prin care își creează loc de muncă, 

STOFM oferă consultanță, asistență și sprijinirea 

inițierii unei afaceri. În scopul stimulării creării locurilor 

noi de muncă și reducerii șomajului, ANOFM acordă 

subvenții pentru susținerea proiectelor de inițiative 

locale prin care se creează locuri de muncă în localitățile 

rurale. Totodată, pentru șomerii care se angajează la un 

loc de muncă într-o altă localitate selectată de STOFM, 
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aceștia beneficiază de o indemnizaţie unică de încadrare 

egală cu un salariu  mediu lunar pe economie pentru anul 

precedent. 

Pe parcursul anului 2021, au fost înregistrate 2 victime 

ale traficului de ființe umane.  

Persoanele victimele traficului de ființe umane, 

potențialele victime ale traficului de ființe umane 

înregistrate cu statut de șomer la STOFM pot beneficia 

de toate serviciile și măsurile de ocupare a forței de 

muncă prevăzute de legislația în vigoare. 

  

Au beneficiat de servicii de ghidare în carieră 8634 

persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv 

7849 șomeri. 3540 din șomeri beneficiari de ghidare în 

carieră sunt persoane tinere, cu vârsta cuprinsă 16-34 

ani, ceea ce reprezintă 45,1% din total beneficiari. 

55,0% din totalul șomerilor beneficiari de servicii de 

ghidare în carieră sunt din mediul rural. 236 șomeri 

reprezintă persoanele cu dizabilități, sau 3,0% din total. 

125 din șomerii cu dizabilități sunt femei, 87- tineri cu 

vârsta 16-34 ani. Urmare a serviciilor de ghidare în 

carieră au fost antrenați la măsuri de formare 

profesională în total 1455 șomeri dintre care: 1003 

șomeri înmatriculați la cursuri de calificare, recalificare, 

specializare și perfecționare; 263 șomeri au fost 

încadrați la stagiul profesional; 152 la instruirea la locul 

de muncă în cadrul unității și 37 la măsura de certificare 

a cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte 

de educație nonformală și informală.  

Pe parcursul anului 2021, au fost înregistrate 2 victime 

ale traficului de ființe umane. 

Persoanele victimele traficului de ființe umane, 

potențialele victime ale traficului de ființe umane 

înregistrate cu statut de șomer la STOFM pot beneficia 

de toate serviciile și măsurile de ocupare a forței de 

muncă prevăzute de legislația în vigoare. 
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Pe parcursul anului 2021, ODIMM a gestionat 10 

programe de suport antreprenorial. 

În cadrul programelor au fost aprobate spre finanțare 

574 proiecte investiționale, dintre care: 166 afaceri în 

mediu urban, 5 afaceri sunt gestionate de către 

persoanele defavorizate, 223 proiecte gestionate de către 

femei, 181 afaceri gestionate de către tineri, 69 afaceri 

gestionate de către migranți. 

În cadrul Programelor ODIMM, au fost instruite 4 383 

de persoane. 

Totodată, menționăm că criteriile de eligibilitate ale 

Programelor ODIMM oferă oportunitate spre participare 

tuturor cetățenilor Republicii Moldova. 

 

7.1.3. Inițierea negocierilor, 

încheierea și aplicarea 

acordurilor bilaterale și 

memorandumurilor de 

înțelegere cu țările de destinație 

a lucrătorilor moldoveni în 

vederea asigurării angajării 

sigure și legale a cetățenilor 

Republicii Moldova în 

străinătate 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

(Agenția 

Națională 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă); 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

 

Centrul 

Internaționa

l  „La 

Strada” 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de negocieri 

inițiate,  număr de țări de 

destinație cu care s-au 

încheiat acorduri sau 

memorandumuri de 

înțelegere; 

Număr de lucrători 

moldoveni care au 

beneficiat de asistență în 

angajarea în străinătate în 

cadrul 

acordurilor bilaterale cu 

alte țări 

Pe parcursul anului 2021 au fost continuate negocierile 

cu: 

1.Germania în sectorul agricol. 

2.Israel sectorul de îngrijire (casnic). 

Drept urmare, la 1 iulie 2021 a fost semnat 

Memorandumul de Cooperare între Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale și Agenția Federală pentru 

Ocuparea Forței de Muncă a Germaniei cu privire la 

angajarea lucrătorilor moldoveni în munci agricole în 

Republica Federală Germania. 

În cadrul acordului moldo-israelian, pe parcursul 

perioadei solicitate, s-au realizat 2 etape de recrutare 

(et.17 și 18), urmare a căror au fost angajate 1177 

persoane. 

În cadrul acordului moldo-bulgar 22 de persoane 

angajate pe teritoriul Bulgariei. 

ANOFM a implementat două acorduri bilaterale în 

domeniul migrației forței de muncă semnate de 

Republica Moldova. La data de 16 octombrie 2012, 

Republica Moldova a semnat Acordul 

interguvernamental bilateral încheiat între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu 

privire la angajarea temporară a lucrătorilor din 

Republica Moldova în Statul Israel (intrat în vigoare la 
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data de 06 ianuarie 2013, prelungit până la 05 ianuarie 

2024). 

Prin semnarea acordului ambele state au declarat scopul 

lor comun de a combate traficul de ființe umane, 

migrația ilegală, practicile de recrutare nedocumentată 

și ilegală a forței de muncă, angajarea ilegală a 

lucrătorilor străini, precum și eliminarea impunerii și 

colectării ilegale de la lucrătorii străini a unor taxe de 

recrutare. În anul 2021 în baza acordului moldo-

israelian, pe teritoriul Statului Israel au fost angajați 

1174 muncitori moldoveni. 

Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de 

muncă, semnat la data de 18 iunie 2018 (intrat în vigoare 

la data de 12 septembrie 2018) asigură lucrătorilor 

angajați în baza acestuia, aceleași drepturi de muncă și 

obligații precum lucrătorii locali și se bucură în mod 

egal de protecție la locul de muncă în corespundere cu 

legislația națională. Totodată, lucrătorii migranți 

beneficiază de aceeași protecție legală în ceea ce 

privește drepturile personale și de proprietate, precum 

cetățenii băștinași. În anul 2021, pe teritoriul Bulgariei, 

au fost angajate 22 persoane în baza acordului moldo-

bulgar. 

Prin semnarea Memorandumului de cooperare între 

Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă din 

Germania și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale al Republicii Moldova privind angajarea 

lucrătorilor moldoveni în munci sezoniere în Republica 

Federală Germania semnat la 01 iulie 2021, părțile 

semnatare convin că plasarea lucrătorilor va fi liberă de 

discriminare bazată pe orice motiv, cum ar fi sexul, rasa, 

originea etnică sau socială, viziunea asupra lumii, religia 

sau orientarea sexuală și alte forme. 

De asemenea, se va asigura că nu se va accepta niciun 

beneficiu de la terți pentru prestarea serviciilor, în 

special de la potențiali angajatori, lucrători sau membrii 

familiilor lor. 
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Pe parcursul perioadei de raportate  Centrul 

Internaţional „La Strada” a fost implicată în 

implementarea Acordului bilateral încheiat între 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului 

Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din 

Republica Moldova în Statul Israel.  Centrul 

Internaţional „La Strada”a fost responsabilă pentru 

următoarele activități logistice/servicii: 

- elaborarea materialelor informative; 

- facilitarea întâlnirilor actorilor implicați în 

implementarea Acordului; 

- organizarea examenelor profesionale pentru candidați; 

- organizarea procesului de selectare şi transmitere a 

documentelor candidaților la Consulatul Israelului în 

București, România; 

- organizarea sesiunilor de informare înainte de plecare 

a candidaților. 

Ca rezultat,  Centrul Internaţional „La Strada” în 

parteneriat cu CIMI, Israel, şi cu Agenția Națională de 

Ocupare a Forței de Munca (ANOFM) al RM, a 

facilitat angajarea în Israel a 1173 de cetățeni ai 

Republicii Moldova în siguranță şi condiții bune 

Obiectiv specific 7.2: 

Asigurarea accesului copiilor şi adolescenţilor la informaţii despre posibilele pericole ale traficului de ființe umane, egalitatea de gen, drepturile copilului 

7.2.1. Implementarea 

conținuturilor din curricula 

dezvoltate cu referire la traficul 

de ființe umane, egalitatea de 

gen, drepturile copilului 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării; 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

Organizații 

necomercial

e 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de conținuturi 

implementate 

 

Au fost implementate  următoarele discipline: 

1) Disciplina obligatorie Dezvoltare personală, Modulul 

5, Securitate personală: 

Unități de competență: Aprecierea situațiilor de risc 

major personal și global,  traficul de ființe umane etc. cu 

următoarele unități de conținut Traficul de ființe umane 

– pericol pentru securitatea personală. Esența 

fenomenului. Factori implicați. Modalități de racolare. 

Consecințe. Acțiuni de prevenire/protecție. Persoane și 

instituții la care poți apela în țară și peste hotare; 

2) Disciplina obligatorie Educație pentru societate: 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

Educația pentru cetățenia democratică, Educația pentru 

drepturile omului, Educația pentru integritate, Educația 

patriotică, Educația interculturală etc.  

3)  Disciplinele opționale: 

Educație pentru echitate de gen și șanse egale”, 

‚,Educație pentru drepturile omului și cetățenia 

democratică etc. 

7.2.2 . Revizuirea manualelor 

școlare și racordarea acestora la 

curricula disciplinare 

dezvoltate, precum eliminarea  

stereotipurilor discriminatorii 

pe bază de gen și adaptarea 

programelor 

de consolidare a capacităților 

pentru profesori, pentru a 

asigura că aceștia nu 

perpetuează și nu tolerează 

astfel de stereotipuri 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării; 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de manuale școlare 

revizuite; 

Număr de instruiri 

organizate 

 

În anul 2021 au fost editate 4 manuale la învățământul 

primar: Abecedar, Bucvari, Matematica pentru clasa I și 

clasa a II-a. 

 

În scopul asigurării dezvoltării profesionale continue a 

cadrelor didactice și manageriale în anul 2021, 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a emis 

Ordinul nr. 1469 din 31.12.2020 Cu privire la 

organizarea formării profesionale continue a cadrelor 

didactice și manageriale în anul 2021. 

În planul stagiilor de formare profesională continuă a 

cadrelor didactice/manageriale pentru anul 2021 au fost 

incluse următoarele programe tematice de formare: 

Psihologie (pentru psihologi şcolari), Asistență socială, 

Psihopedagogie (pentru educatori din şcolile internat şi 

pedagogii sociali), Psihopedagogie (pentru educatorii 

şcolilor internat), Managementul  educațional  (pentru 

directori  

adjuncți  educație), Cadre didactice de sprijin etc., care 

includ subiecte cu tematica prevenirii TFU. De 

asemenea, sunt desfășurate periodic formări și seminare 

la nivel național pentru cadrele didactice care predau 

aceste ore. 

 

 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

7.2.3. Instruirea cadrelor 

didactice, psihologi școlari, 

psihologi ai Serviciului de 

Asistență Psihopedagogică la 

subiectul traficului de ființe 

umane,  abuzului și exploatării 

sexuale, referirea victimelor și 

informarea cu privire la 

serviciile specializate de 

asistență.    

Ministerul 

Educației și 

Cercetării; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale; 

Centrul 

Național 

pentru 

Prevenirea 

Abuzului 

față de 

Copii 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2021- 85,5 

mii lei/  

Fondul 

pentru Copii 

al 

Națiunilor 

Unite 

(UNICEF) 

Număr de cadre instruite; 

Număr de instituții incluse 

în instruire; 

Număr de instruiri 

 

Cadrele didactice și manageriale, psihologii școlari au 

urmat în anul 2021 stagii de formare continuă în baza 

programelor autorizate provizoriu/ acreditate în cadrul 

celor 13 Centre de Formare Continuă evaluate extern de 

către ANACEC. 

Aproximativ 15 442 de cadre didactice și de conducere 

și-au dezvoltat competențele profesionale prin 

participare la stagiile de formare continuă și recalificare 

profesională în cadrul Centrelor de formare. 

Totodată, în cadrul celor 35 de Organe locale de 

specialitate în domeniul învățământului au fost 

organizate peste 1590 se sesiuni de formare, seminare, 

mese rotunde, etc, în baza necesităților de formare ale 

cadrelor didactice și de conducere, la care au participat 

119482 de pedagogi și manageri din sistemul 

educațional. 

Pe parcursul anului de studii 2021-2022, în perioadele 

iulie – august și octombrie – decembrie au fost formate, 

online, 701 de cadre de conducere din instituțiile de 

învățământ primar și secundar privind implementarea 

Standardelor de competență profesională ale cadrelor de 

conducere din învățământul general, cu suportul 

financiar al Proiectului Reforma Învățământului în 

Moldova. 

În perioada octombrie – decembrie au fost formate, 

online, 1150 de cadre didactice din instituțiile de 

învățământ primar și secundar privind implementarea 

Standardelor de competență profesională ale cadrelor 

didactice din învățământul general. 

Totodată, cu referire la instruirile privind prevenirea  

traficului de ființe umane,  abuzul și exploatarea sexuală, 

pe parcursul ultimilor 7 ani, în colaborare cu partenerii 

de dezvoltare, în special cu CI La strada, au fost realizate 

multe sesiuni de formare, webinare tematice, ateliere de 

lucru pentru cadre didactice și părinți, lansate Campanii, 

formată o comunitate a cadrelor didactice ,,Intersecție”, 

organizate concursuri pentru cadre didactice și elevi 

privind Siguranța în mediul online etc.  



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

În acest scop, dar și pentru a cultiva comportamente 

online sigure şi responsabile la copii, pentru a crește 

nivelul de reziliență a acestora la pericolele din mediul 

online, pentru a obține o abordare comprehensivă a 

siguranței online în școală, prin implicarea tuturor 

actorilor din sistemul educațional, în colaborarea cu CI 

La strada, au fost elaborate Standardele pentru protecția 

și siguranța copiilor/ elevilor în mediul online. În acest 

an de studii, Standardele sunt pilotate în 6 instituții de 

învățământ din țară. După pilotare se vor analiza 

rezultatele și ulterior, acestea vor deveni obligatorii 

pentru toate instituțiile de învățământ din țară. În scopul 

implementării eficiente a acestor Standarde, au fost 

desfășurate sesiuni de formare a cadrelor de conducere, 

cadrelor didactice și psihologilor școlari, au fost 

elaborate: Ghidul pentru cadrele didactice din 

învățământul primar și Ghidul pentru cadrele didactice 

din învățământul gimnazial. 

Implementarea Standardelor pentru protecția și 

siguranța copiilor/ elevilor în mediul online va contribui 

și la atingerea obiectivelor stabilite în diverse acte 

normative naționale, dar și angajamente internaționale: 

- Convenția de la Lanzarote, ratificată de Republica 

Moldova în anul 2012, implementarea căreia constituie 

un angajament asumat pentru țară.  

- Realizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă, nr. 4, 

,,Educație de calitate”, și nr.16 “Stoparea abuzului, 

neglijării, exploatării, traficului și tuturor formelor de 

violență și tortură a copiilor” 

- Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru 

copii – document cheie de politici la nivel European 

(aprobată în anul 2012) 

- Cadrul European pentru organizațiile educaționale 

competente online (DigCompOrg), SELFIE 

- Recomandarea Comitetului de Miniștri pentru 

promovarea educației privind cetățenia digitală, prin 

care statele membre ale CoE, inclusiv Republica 

Moldova, sunt încurajate să își revizuiască legislația, 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

politicile și practicile pentru promovarea educației 

privind cetățenia digitală. 

7.2.4. Informarea elevilor 

despre utilizarea sigură a 

internetului în vederea 

prevenirii exploatării online,  

prin asigurarea acestora cu 

resurse informative referitoare 

la prevenirea traficului de ființe 

umane, abuz și exploatare 

sexuală. 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

Centrul 

Național 

pentru 

Prevenirea 

Abuzului 

față de 

Copii 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2022- 37,8 

mii lei/  

Fondul 

pentru Copii 

al 

Națiunilor 

Unite 

(UNICEF) 

Număr de activități 

realizate; 

Număr de elevi informați 

 

În anii 2020-2021, în parteneriat cu CA Coliseum, 

Teatrul Național ,,Mihai Eminescu” și cu susținerea 

UNICEF Moldova, a fost lansată campania de informare 

și sensibilizare cu privire la violența copiilor în mediul 

online și offline, prin prezentarea de spectacole 

tematice. Din cauza pandemiei o parte din activități 

planificate pentru anul 2020 au fost realizate în anul 

2021. 

În perioada septembrie 2021 – mai 2022, Centrul 

Internaţional „La Strada” în parteneriat cu Ministerul 

Educației și Cercetării a lansat procesul de pilotare a 

Standardelor pentru siguranța și protecția copiilor în 

mediul online în șase instituții de învățământ pilot din 

țară. Acestea presupun desfășurarea unui spectru 

complex de acțiuni la nivelul instituției de învățământ, 

inclusiv desfășurarea activităților educative formale, 

nonformale și informale, pentru a preveni diverse forme 

de riscuri online, inclusiv riscul abuzului și exploatării 

sexuale online. În procesul pilotării, până în prezent au 

beneficiat de instruiri despre utilizarea sigură a 

Internetului mai mult de 1300 elevi, din ciclul primar și 

gimnazial. 

 

7.2.5. Livrarea în instituțiile de 

învățământ a programelor 

structurale de creștere a 

rezilienței față de abuz și 

exploatare sexuală adresate 

copiilor 

 

 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

Centrul 

Național 

pentru 

Prevenirea 

Abuzului 

față de 

Copii 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2022- 210, 

0 mii lei/  

Fondul 

pentru Copii 

al 

Națiunilor 

Unite 

(UNICEF) 

Număr de elevi beneficiari 

ai programului și număr de 

programe desfășurate  

 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
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Realizări 2021 
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publice 

alte surse 

 

  

 

 

 

2.3. Controlul administrativ 

Obiectiv general 8: 

Consolidarea mecanismelor de reglementare și control al activităților agenților privați în scop de prevenire a exploatării 

Obiectiv specific 8.1: 

Asigurarea mecanismelor de control administrativ pentru sectoarele economice vulnerabile, care pot influenţa traficul de ființe umane 

8.1.1. Revizuirea cadrului 

normativ aferent achizițiilor 

publice pentru integrarea 

aspectelor de prevenire a TFU 

și exploatării în muncă pe baza 

bunelor practici ale UE 

Ministerul 

Finanțelor; 

Agenția  

Achiziții 

Publice 

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Cadrul normativ revizuit  

8.1.2. Consolidarea rolului 

Inspectoratului de Stat al 

Muncii, inclusiv pentru 

desfășurarea inspecțiilor 

inopinate  

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale; 

Inspectoratul 

de Stat al 

Muncii; 

Ministerul 

Economiei  

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Cadrul normativ revizuit; 

Număr de prezumate 

victime identificate 

 

Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) face tangență la 

Legea nr.131-XIX din 08.06.2012 privind controlul de 

stat asupra activității de întreprinzător, prin care se 

reglementează procedura efectuării controalelor de stat 

și care limitează capacitatea  ISM în 

prevenirea/identificarea situațiilor de trafic în scopuri de 

muncă. 

În îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege,  ISM, 

efectuează controale inopinate în strictă conformitate cu 

prevederile art. 19 din Legea nr.131/2012 privind 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător, care 

presupune că la efectuarea controlului planificat sau 

inopinat, organul de control are în vedere prioritar 

posibilitatea efectuării controlului la sediul organului de 

control prin solicitare directă de la persoana controlată a 

documentației şi a altei informații. Doar în cazul 

insuficienței documentației şi informației deținute 

pentru a stabili respectarea legislației de către persoana 

supusă controlului sau reieșind din tipul controlului şi 

analiza riscurilor,  ISM poate realiza control la fata 

locului. 

Însă un instrument determinativ în vederea constatării 

cazurilor de exploatare prin muncă ar fi intervenția 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
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realizare 
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finanțare 
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publice 

alte surse 

 

  

inopinată a inspectorilor de muncă la locurile unde se 

desfășoară procese de muncă. 

În lipsa unor astfel de pârghii, identificarea cazurilor de 

muncă forțată (exploatare prin muncă) de către  ISM 

devine dificilă uneori și imposibilă.  

În contextul informației descrise,  ISM nu manifestă 

inițiativă legislativă privind modificarea cadrului legal 

care reglementează procedura de efectuare a controlului 

de stat în domeniul muncii, astfel consideră nerealizat 

pct. 8.1.2 din Planul de referință. 

Potrivit art. (22) din Legea nr.140/2001,  ISM exercită 

controlul de stat asupra activității agențiilor private și a 

intermediarilor nelicențiați care realizează activitatea 

legată de plasarea în câmpul muncii în străinătate a 

cetățenilor Republicii Moldova în condițiile prevăzute 

de Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea 

ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj și de 

alte acte normative. 

8.1.3 Controlul şi monitorizarea 

activităţii agenţiilor private şi a 

intermediarilor nelicenţiaţi, 

inclusiv sub aspectul perceperii 

taxelor de recrutare de la 

solicitanți 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale; 

Inspectoratul 

de Stat al 

Muncii; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Traficului de 

Persoane 

 Ianuarie – 

Iunie 2022 

- / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de agenții private și 

intermediari supuși 

controalelor; 

Număr de prezumate 

victime identificate; 

 

În 2021, prin Ordinul MMPS nr.33 din 26.11.2021 a fost 

aprobat Graficul controalelor planificate în 2022. 

Conform planului vor fi supuse controlului 27 de agenții 

private. 

 

La solicitarea Departamentului înregistrare și licențiere 

a unităților de drept al Agenției Servicii Publice, CCTP, 

în comun cu Inspectoratul de Stat al Muncii au fost 

verificate 16 agenții de plasare în câmpul muncii a 

cetățenilor în țară și străinătate. Într-un caz s-au elucidat 

derogări de la prevederile Legii nr.105/14.06.2018 (cu 

privire la promovarea ocupării forţei de muncă și 

asigurarea de șomaj); 

- De către angajații CCTP au fost identificate 2 

persoane fizice și 2 persoane juridice care se ocupau de 

plasare în câmpul muncii a cetățenilor în străinătate, fără 

înregistrarea agenției în domeniu, urmare a cărui fapt au 

fost întocmite 2 procese-verbale contravenționale cu 

aplicarea sancțiunilor sub formă de amendă. Pe cazurile 

date, a fost sesizat Serviciul Fiscal de Stat. 
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realizare 
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Obiectiv specific 8.2: 

Asigurarea controlului raporturilor de muncă în sectoarele economice formale/informale vulnerabile la exploatarea prin muncă în interiorul ţării 

8.2.1. Colaborarea instituţională 

şi schimbul de informaţii la 

nivel local şi naţional, în special 

între inspectorii de muncă şi 

reprezentanții organelor de 

drept 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale;  

Inspectoratul 

de Stat al 

Muncii; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de controale 

comune ale agenților 

economici; 

Acord multilateral aprobat 

privind asigurarea 

schimbului de informații la 

nivel local și național 

La solicitarea Departamentului înregistrare și licențiere 

a unităților de drept al Agenției Servicii Publice şi în 

comun cu Inspectoratul de Stat al Muncii au fost 

verificate 20 agenții de plasare în câmpul muncii a 

cetățenilor în țară și străinătate. Într-un caz s-au 

elucidat derogări de la prevederile Legii nr.105/2018 cu 

privire la promovarea ocupării forţei de muncă și 

asigurarea de șomaj. 

 

 

8.2.2. Instruiri online realizate 

cu specialiștii  Inspectoratul de 

Stat al Muncii  și organelor de 

drept la nivel local pentru 

eficientizarea schimbului de 

informații 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale;  

Inspectoratul 

de Stat al 

Muncii; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de instruiri 

realizate; 

Număr de specialiști 

instruiți 

La 07.12.2021, 2 angajați ai CCTP au participat la 

instruirea cu privire la standardele naționale și 

internaționale de intermediere a muncii în străinătate în 

contextul aprobării unui cadru normativ nou în domeniu 

intermedierii muncii în străinătate (Legea nr. 105/2018 

cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și 

asigurare de șomaj, HG nr.1276/218 pentru aprobarea 

procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a 

forței de muncă), organizată de către MMPS. 

 

Secțiunea a 3-a 

ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECŢIA VICTIMELOR  ȘI PREZUMATELOR VICTIME ALE TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE 

3.1. Identificarea și referirea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 

Obiectiv general  9: 

Consolidarea cooperării sistemice dintre instituțiile abilitate în identificarea victimelor și prezumatelor victime ale tuturor formelor de trafic de ființe umane 

Obiectiv specific 9.1: 

Consolidarea şi dezvoltarea metodelor și instrumentelor multidisciplinare de identificare  

9.1.1. Instruirea psihologilor 

care acordă asistență victimelor  

traficului de ființe umane, 

inclusiv la nivel local pentru a 

acorda asistență în cadrul 

Mecanismului Național de 

Referire  

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

(Agenția 

Națională 

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova; 

Organizații 

Iunie 2022  2022- 35,0 

mii lei/  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Număr de specialiști 

instruiți; 

Număr de activități 

organizate 

 

 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

Asistență 

Socială) 

necomercial

e; 

Autoritățile 

Publice 

Locale 

Migrație în 

Moldova 

 

9.1.2. Elaborarea unor 

instrumente de lucru pentru 

angajații  Biroului Migrație și 

Azil,  Inspectoratului General al 

Poliţiei de Frontieră,    pentru 

identificarea victimelor TFU și 

exploatării în rîndul migranților 

iregulari, solicitanți de azil 

apatrizi, inclusiv proceduri 

operaționale  în acest scop 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Partenerii 

de 

dezvoltare 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Proceduri standarde de 

operare; Număr de victime 

identificate 

 

9.1.3. Instruirea online a 

specialiștilor Ministerului 

Afacerilor Interne în scopul 

identificării victimelor printre 

străini. Instruiri destinate 

specialiștilor care contactează 

direct cu cetățenii străini, 

solicitanții de azil, apatrizii, în 

special cu cei plasați în centrele 

specializate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

(Biroul 

Migrație și 

Azil,  

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră) 

Cancelaria 

de Stat 

(Biroul 

Relaţii cu 

Diaspora); 

Înaltul 

Comisariat 

pentru 

Refugiaţi 

al Naţiunilo

r Unite; 

Organizații 

necomercial

e 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate 

(costuri de 

conectare on-

line) 

2022- 34,0 

mii 

lei/Agenția 

Elvețiană 

pentru 

Cooperare 

și 

Dezvoltare 

Număr de activități 

realizate; 

Număr de specialiști 

instruiți 

 

 

9.1.4. Elaborarea și distribuirea 

materialelor informative despre 

drepturile victimelor traficului 

de ființe umane  

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale; 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării; 

Autoritățile 

publice 

locale; 

Centrul 

Internaționa

l  „La 

Strada” 

 

 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2021-5,0  

mii lei, 

2022-5,0  

mii lei / 

Centrul 

Internaționa

l „La 

Strada” 

 

Număr de materiale 

elaborate; 

număr de materiale 

distribuite 

Număr diminuat a 

victimelor traficului de 

ființe umane (comparativ 

cu perioada precedentă) 

În contextul desfășurării Campaniei naționale 

,,Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe 

umane” în perioada 18-25 octombrie 2021, în vederea 

sensibilizării publicului larg despre riscurile şi 

consecinţele traficului de fiinţe umane, MMPS, prin 

platforma Centrului de asistență și protecție a victimelor 

traficului de ființe umane, a realizat un seminar la care 

au participat 12 consilierii de probaţiune din cadrul 

Inspectoratul Naţional de Probaţiune. 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

Totodată, la nivel local de către Structurile Teritoriale de 

Asistență Socială, au fost desfășurate activități de 

sensibilizare și informare privind fenomenul și 

consecințele traficului de ființe umane, cu distribuirea 

materialelor informative, broșurilor, pliantelor. 

Grupurile țintă ale campaniilor locale fiind tineri/elevi, 

persoane cu risc crescut de vulnerabilitate care au fost 

implicați în diferite activități sociale printre care: 

- concursuri de esee; 

- dezbateri în domeniul antitrafic în școli (ore de 

dirigenție, educație civică); 

- vizionare de filmulețe; 

- întâlniri cu grupurile de risc, organizate de către 

Inspectoratul de poliție în parteneriat cu asistenții sociali 

și cadrele didactice. 

 

Pe parcursul anului 2021, MEC a realizat un șir de 

activități cu privire la  elaborarea și distribuirea 

materialelor informative despre drepturile victimelor 

traficului de ființe umane, inclusiv: au fost amenajate cu 

literatură specială standurile informative în bibliotecile 

universităților, au fost distribuite broșuri cu tematica 

antitrafic și antiviolență în cadrul instituțiilor de 

învățământ.  De exemplu, la USM au fost repartizate 

pliante consacrate prevenirii traficului de ființe umane, 

elaborate de către studenții Cercului Științifico-practic 

de drept penal din cadrul Departamentului Drept Penal. 

 

CCTP a distribuit aproximativ 200 de pliante în cadrul 

campaniilor de informare realizate; 

În perioada 12 luni 2021, în cadrul cauzelor penale 

instrumentate pe infracțiuni de trafic de ființe umane, la 

nivel național, au fost identificate total - 357 victime 

(335  victime adulte (93,84%) (130  femei / 204 bărbați) 

și 22 victime copii (6,16%) (21 fete / 1 băiat), 

comparativ cu 2020 – 139 victime (116 adulte (29 femei 

/ 87 bărbați) și 23 copii (20 fete / 3 băieți). 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

Din numărul total de victime identificate la nivel 

național, de către CCTP au fost identificate total - 243 

victime (68,07%) dintre acestea, 76 victime în cauzele 

penale pornite anul curent de către CCTP, iar alte 167 

victime pe cauze penale investigate în comun cu Secția 

combatere trafic de ființe umane din cadrul PG, în cadrul 

a două Echipe comune de investigații (JIT), create una 

între R. Moldova-România-Franța în luna mai 2020 și a 

doua între R. Moldova-Italia, în martie 2021, pornite în 

anii precedenți și anul curent, pentru fapte de trafic de 

ființe umane: 

- art. 165 Cod penal - 230 victime (81 femei / 149 

bărbați), în 2020 - 73 victime (21 femei / 52 bărbați); 

-  art. 206 Cod penal - 12 victime copii (11 fete / 1 băiat), 

în 2020 - 17 victime copii (toate fete); 

-  art. 158 Cod penal - 1 victime (bărbat), în 2020 - 1 

victime (bărbat). 

 

În toamna anului 2021, în cadrul campaniei naţionale 

de informare și conștientizare  Centrul Internaţional 

„La Strada” a distribuit 130.000 de pliante și 300 de 

postere la punctele de trecere a frontierei de stat și prin 

intermediul filialelor teritoriale ale Agenției Servicii 

Publice. 

3.2. Repatrierea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 

Obiectiv general 10: 

Consolidarea capacităților instituționale ale autorităților cu competențe în domeniu în vederea eficientizării procedurii de repatriere 

Obiectiv specific 10.1: 

Dezvoltarea capacităților specialiștilor în aplicarea procedurilor de repatriere 

10.1.1. Instruirea on-line a 

specialiştilor din administraţia 

publică centrală şi locală  în 

aplicarea procedurilor de 

repatriere 

Cancelaria 

de Stat; 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene; 

Ministerul 

Muncii și 

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova; 

Autoritățile 

publice 

locale;  

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de specialiști 

instruiți; 

Număr de activități 

realizate 

 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

Protecției 

Sociale;  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Organizații 

necomercial

e 

10.1.2. Asigurarea reintegrării 

persoanelor repatriate aflate în 

situație de risc pe platforma 

centrelor/serviciilor specializate 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

(Agenția 

Națională 

Asistență 

Socială) 

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova; 

Autoritățile 

Publice 

Locale 

 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2021 – 17,0 

mii lei 

2022 – 17,0 

mii lei/  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

Număr de persoane 

repatriate reintegrate în 

comunitate  

În anul 2021 au fost organizate 7 misiuni de repatriere a 

copiilor rămași fără însoțitori legali pe teritoriul altor 

state, fiind repatriați 16 copii, dintre care: 13 copii din 

Federația Rusă (5 misiuni), 2 copii din Polonia (1 

misiune) și 1 copil din SUA (1 misiune). Din numărul 

total de copii repatriați pe parcursul anului 2021: 9 copii 

au fost reintegrați în familiile biologice/extinse; 1 copil 

a fost plasat în serviciul de asistență parentală 

profesionistă; 2 copii au fost plasați în casă de copii de 

tip familial; 4 copii au fost plasaţi temporar în cadrul 

centrelor de plasament. 

La solicitarea MMPS şi/sau OIM, reprezentantul 

Centrului de asistență și protecție a victimelor și 

potențiale victime ale traficului de ființe umane, 

întâlnește persoanele repatriate la aeroport sau la alte 

puncte de trecere a frontierei. Specialistul Centrului 

oferă informații detaliate despre serviciile programului 

de asistenţă şi protecţie la care persoana asistată are 

dreptul, şi în funcţie de dorința acesteia va organiza 

şi/sau însoți beneficiarul spre Centru sau în alt mediu 

adecvat şi sigur. 

În perioada de raportare 4 persoane (3 femei și 1 

bărbat) au beneficiat de asistență la sosirea în țară. 

3.3. Reabilitarea și reintegrarea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 

Obiectiv general 11: 

Accesul victimelor şi prezumatelor victime ale traficului de ființe umane la sistemul național de protecție socială 

Obiectiv specific 11.1: 

Asigurarea asistenței și protecției victimelor și prezumatelor victime adulte ale traficului de ființe umane prin programe de reabilitare și  

reintegrare pe termen lung 

11.1.1. Dezvoltarea serviciilor 

specializate pentru bărbați 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

2021-  

1020,0 mii 

lei/  

Număr de servicii 

dezvoltate; 

Din luna februarie 2021 își desfășoară activitatea 

Serviciul de asistenţă şi protecţie a victimelor și 

prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

victime ale traficului de ființe 

umane 

 

Sociale 

(Agenția 

Națională 

Asistență 

Socială) 

le pentru 

Migrație în 

Moldova; 

Organizații 

necomercial

e; 

Autoritățile 

publice 

locale 

de competențe 

funcționale) 

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

Număr de  victime  bărbați 

și prezumate victime 

asistate 

(bărbați). Serviciul nominalizat a fost instituit de către 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția 

Națională Asistență Socială în parteneriat cu 

Organizația Internațională pentru Migrație din Moldova, 

având capacitatea maximă de asigurare a plasamentului 

și asistenței necesare pentru 10 beneficiari. Scopul 

Serviciului este de a oferi pentru o perioadă de timp 

determinată asistență specializată și protecţie 

persoanelor adulte (bărbați), victime și/sau prezumate 

victime ale TFU și/sau altor infracțiuni conexe în 

vederea recuperării, reabilitării sociale, adaptării la o 

viață activă, re/integrării în familie, precum și reluarea 

unei vieți independente. 

Pe parcursul anului 2021, au fost asistate 17 victime a 

traficului de ființe umane bărbați. 

11.1.2. Revizuirea cadrului 

normativ pentru garantarea 

accesului victimelor la servicii 

medicale publice  

Ministerul 

Sănătății; 

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină; 

Ministerul 

Finanțelor 

 

 

 Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

  

Cadru normativ revizuit 

 

Obiectiv specific 11.2: 

Asigurarea protecţiei şi suportului pe termen lung în reabilitarea și reintegrarea victimelor traficului de ființe umane 

 

11.2.1. Efectuarea analizei cu 

privire la sistemul de asistență 

și protecție pe termen lung 

pentru reabilitarea și 

reintegrarea victimelor, 

prezumatelor victime ale 

traficului de ființe umane 

 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale  

 

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova; 

Centrul 

Internaționa

l      „La 

Strada”;   

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2022-68,0 

mii lei/  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

 

Analiză elaborată Urmare a aprobării Legii nr. 137/2016 cu privire la 

reabilitarea victimelor infracțiunilor, a fost elaborat 

proiectul Programului de creare și dezvoltare a 

Mecanismului național de referire pentru protecția și 

asistența victimelor infracțiunilor pe anii 2022-2026 și a 

Planului de acțiuni pentru anii 2022-2024 privind 

implementarea acestuia (Program MNRV), care 

urmează a fi promovat spre aprobare către Guvern pe 

parcursul anului 2022. 

 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

Autoritățile 

publice 

locale;  

Partenerii 

de 

dezvoltare 

 

Centrul Internaţional „La Strada” a participat la o 

cercetare națională în calitate de expert-lider al Grupului 

de Cercetare, creat sub egida MMPS. Scopul cercetării 

este de a studia procesul de (re)integrare a victimelor 

TFU în RM. 

Contribuția expertului  Centrului Internaţional „La 

Strada” include: 

- Elaborarea cadrului de cercetare; 

- Analiza obligațiilor internaționale ale RM în acest 

domeniu și transpunerea acestora în cadrul normativ 

național; 

- Analiza practicilor bune ale altor țări; 

- Elaborarea recomandărilor pentru politici naționale 

pentru îmbunătățirea asistenței în (re)integrare pe 

termen lung a victimelor TFU. 

Raportul va fi finalizat în martie 2022. 

11.2.2. Consolidarea 

parteneriatului cu sectorul 

privat pentru acordarea 

suportului în reintegrarea 

victimelor  

 

 

Agenția 

Națională 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă;  

Cancelaria 

de Stat 

Organizații 

necomercial

e; 

Asociații 

patronale 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Numărul de  parteneriate cu 

sectorul privat; 

Numărul de  consultații 

acordate; 

Numărul de sesiuni de 

informare pentru sectorul 

privat realizate 

 

În colaborare cu autoritățile publice locale, instituțiile de 

stat, organizațiile neguvernamentale, proiecte la nivel 

local subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de 

muncă au organizat seminare informative cu 

participarea agenților economici și persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă în cadrul cărora au beneficiat 

de servicii și suport informațional cu privire la 

integrarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă pe piața muncii, inclusiv a grupurilor vulnerabile 

(tineri din familii vulnerabile, persoane cu dizabilități, 

femei, persoane eliberate din detenție, persoane de etnie 

romă, potențiale victime ale traficului de ființe umane). 

Astfel, STOFM au organizat 426 de seminare de 

informare cu participarea a 1037 agenți economici și 

3005 persoane în căutarea unui loc de muncă, inclusiv 

șomeri. 

La nivel teritorial, STOFM au încheiat 136 acorduri de 

colaborare privind integrarea pe piața muncii a 

diverselor categorii de persoane 

Obiectiv specific 11.3: 

Consolidarea mecanismului de cooperare între cele trei nivele ale Sistemului național de referire (comunitar, raional, național) 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

11.3.1. Monitorizarea punerii în 

aplicare a mecanismului de 

asistență și protecție a 

victimelor infracțiunilor și 

evaluarea eficienței, cu accent 

pe victimele traficului de ființe 

umane 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

Parteneri de 

dezvoltare 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Rapoarte de monitorizare 

 

Proiectul Programului de creare și dezvoltare a 

Mecanismului național de referire pentru protecția și 

asistența victimelor infracțiunilor pe anii 2022-2026 și 

a Planului de acțiuni pentru anii 2022-2024 privind 

implementarea acestuia (Program MNRV), în baza 

Legii nr.137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor 

infracțiunilor, nu a fost aprobat. Aprobarea acestuia se 

planifică în anul 2022. 

Secțiunea a 4-a 

PEDEPSIREA 

4.1. Urmărirea penală și judecarea cauzelor 

Obiectiv general 12: 

Consolidarea procesului de investigare, urmărire penală și a procesului judiciar conform standardelor internaționale de justiție penală 

Obiectiv specific 12.1: 

Asigurarea unui proces de judecată echitabil, cu respectarea normelor internaționale din domeniu 

12.1.1.  Monitorizarea și analiza 

practicii judiciare pe cazurile de 

trafic de ființe umane sub 

aspectul pedepselor aplicate și 

al calificării juridice a acțiunilor 

infracționale 

 

 

Procuratura 

Generală 

 

Curtea 

Supremă de 

Justiție; 

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

permanent - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2022- 510,0 

mii lei/  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

Numărul de studii 

realizate; Recomandări 

elaborate 

CSJ a prezentat Procuraturii Generale un studiu privind 

generalizarea practicii judiciare cu privire la 

examinarea de către instanțele de judecată a cauzelor 

penale în baza art.165, 206 și 220 ale Codului penal; 

CSJ a inițiat o activitate de analiză a practicii judiciare 

cu privire la infracțiunile legate de TFU. Nota 

informativă este în lucru, urmând a fi finalizată pe 

parcursul anului 2022.  De către Procuratura Generală 

permanent (lunar) se monitorizează practica judiciară 

pe cazurile de trafic de ființe umane sub aspectul 

pedepselor aplicate și al calificării juridice a acțiunilor 

infracționale. Raportul privind activitatea organelor de 

drept în domeniul combaterii traficului de ființe umane, 

către data de 15.02.2022 va fi expediat Secretariatului 

permanent, conform alin.(8), art.11 a Legii privind 

prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. 

12.1.2 Depistarea și 

investigarea riguroasă a 

cazurilor de trafic de ființe 

umane comise de oficiali 

 

 

Procuratura 

Anticorupție

; 

Procuratura 

Generală 

 permanent - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de cazuri depistate, 

Număr de cazuri expediate 

în judecată, 

Număr de sentințe adoptate 

Au fost identificate următoarele cazuri în anul 2021: 

 La 01.06.2021, Procuratura raionului Edineț a 

pornit urmărirea penală în cauza nr.2021148005  în 

privința lui C.S., care, activând în funcţia de șef de post 

al Inspectoratului de Poliţie Dondușeni, a comis  

infracțiunile de trafic de ființe umane în scop de 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 

Surse bugetare  

autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

 

 

 

 

 

exploatare prin muncă a unei persoane și determinarea 

la depunerea declarațiilor mincinoase. Cauza penală se 

află la fază de terminare a urmăririi penale, urmând ca 

la începutul lunii ianuarie 2022 să fie expediată în 

instanța de judecată; 

 Urmărirea penală în cauza nr. 2021380161 a 

fost începută la 17.05.2021, de către organul de urmărire 

penală al Inspectoratului de Poliţie Florești, în temeiul 

bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute 

de art.165 alin.(2) lit.b) și d) din Codul penal, pe faptul 

că F.I., activând în calitate ofițer de sector al 

Inspectoratului de Poliție Florești, acționând de comun 

acord cu alte persoane, în timp ce se aflau pe teritoriul 

raionului Florești, a exploatat prin muncă mai multe 

persoane. Cauza penală, la 06.10.2021, a fost expediată 

cu rechizitoriu în instanța de judecată; 

 Urmărirea penală în cauza penală 

nr.2021871092 a fost pornită, la 23.10.2021, de către 

organul de urmărire penală al IGPF al MAI, în temeiul 

bănuielii rezonabile de săvârșire a infracțiunii prevăzute 

de art.3621 alin.(3) lit.a) din Codul penal. În cadrul 

urmăririi penale, s-a constatat că în perioada lunii iulie-

octombrie 2021, D.R., angajat în calitate de inspector de 

patrulare al INSP al IGP al MAI, fiind membru a unui 

grup criminal organizat, constituit din cetățeni ai 

Republicii Moldova, Turcia și Irak, prealabil împărțind 

rolurile, acționând cu intenția directă, determinând 

planul activității criminale la nivel transfrontalier și 

urmărind scopul obținerii unui folos financiar sau 

material în urma organizării migrației ilegale a străinilor 

din țările de risc în spațiul Uniunii Europene, au creat o 

schemă criminală bine organizată, potrivit căreia, 

folosind statul Republica Moldova ca zonă de tranzit, au 

organizat transportarea, intrarea cetățenilor străini în 

statele membre ale Uniunii Europene. Cauza penală se 

află la faza de urmărire penală 
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Evoluția cazurilor de implicare a oficialilor în cazurile 

de trafic de persoane identificate în anii precedenți este 

următoarea: 

 Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul 

Buiucani din 13.07.2021, S.Ș a fost achitat de săvârşirea 

infracţiunilor prevăzute de art.324 alin. (4) și art.42 

alin.(4), art.361 alin.(1) din Codul penal, pe motiv că 

fapta inculpatului nu întrunește elementele 

infracțiunilor. S.Ș a fost învinuit de faptul că, deținând 

funcția de consul în cadrul Consulatului Republicii 

Moldova în orașul Odessa, Ucraina, personal a acceptat 

și a primit de la cetățeanul Republicii Moldova D.R. un 

plic în care era sigilat pașaportul cetățeanului Republicii 

Arabe a Egiptului M. H. și valută străină în sumă 100 

euro, în schimbul cărora s-a obligat să acorde în regim 

de urgență, fără prezentarea solictantului la Consulat 

viza de lungă ședere de tip D/AI, cu durata sejurului 60 

zile. Tot S.Ș. l-a instigat pe cetățeanul Republicii 

Moldova D.R. ca acesta să completeze din numele 

solicitantului formularul cererii respective, pe care i-a 

indicat să-l ia de la primul etaj al Consulatului. Totodată, 

S. Ș. i-a transmis lui D.R. invitația eliberată 

solicitantului de către Biroul migrație și azil, 

comunicându-i să completeze formularul cu informația 

ce se conținea în invitație și să-l semneze din numele 

acestuia; 

 La 25.05.2021, de către Procuratura raionului 

Cantemir a fost expediată în instanța de judecată cauza 

penală nr.2019515197, în care urmărirea penală a fost 

pornită la 27.12.2019 de către organul de urmărire 

penală al Centrului pentru combaterea traficului de 

persoane al INI al IGP al MAI, în temeiul art.165 alin.(2) 

lit.b) din Codul penal, pe faptul traficului de ființe 

umane în scop de exploatare prin muncă, comis de către 

un colaborator al IGPF în privința mai multor persoane; 

  La moment în Judecătoria Căușeni, sediul 

Ștefan Vodă continuă examinarea cauzei penale 

nr.2017340414 (cauza penală fiind remisă în instanță de 
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judecată în luna decembrie 2019) de învinuire a lui T.G., 

inspector de muncă, acuzat de comiterea infracțiunii 

prevăzute de art.165 alin.(2) lit.d) din Codul penal pe 

semnele calificative: traficul de ființe umane, T.G., prin 

amenințare cu aplicarea violenței fizice nepericuloase 

pentru viață, prin înșelăciune şi abuz de poziție de 

vulnerabilitate, acţionînd împreună şi prin înţelegere 

prealabilă cu T.R., intenţionat urmărind scopul 

exploatării prin muncă şi servicii forţate, prin 

înşelăciune, manifestată prin promisiunea achitării unui 

salariu de 1500 lei lunar, precum şi prin abuz de poziţie 

de vulnerabilitatea a lui A.V., manifestată prin situaţia 

precară din punct de vedere al supravieţuirii sociale 

(starea social materială, eliberarea recentă din 

penitenciar, lipsa locului de trai şi lipsa surselor 

financiare de întreţinere), l-a adăpostit pe numit, cu 

consimțământul acestuia, la ferma de vite și porcine 

situată la marginea or. Ștefan Vodă, pe care o 

administrează, unde ultimul a fost exploatat prin muncă 

îngrijească de animalele de pe teritoriul fermei; 

 Cauza penală nr.2018970628, în care urmărirea 

penală a fost pornită la 20.09.2018 în baza art.326 

alin.(2) lit.b) din Codul penal. Potrivit materialelor 

cauzei și probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, 

inculpații A.A., M.A. și H.M., în cadrul întâlnirii cu 

H.A. i-au comunicat acestuia despre existența unei 

probleme cu Biroul de Migrație și Azil și, în scopul 

soluționării pozitive a acestora, a declarat că H.M. are 

influență asupra persoanelor publice din cadrul Biroului 

de Migrație și Azil al R.Moldova și în schimbul sumei 

de 1500 euro, poate să-i rezolve problema lui H.A. 

Cauza penală se află la faza cercetării judecătorești; 

 Cauza penală nr.2018978360, în care urmărirea 

penală a fost pornită în baza art.326 alin.(2) lit.b) din 

Codul penal. Potrivit materialelor cauzei și probelor 

acumulate în cadrul urmăririi penale, inculpatul Gh.I., 

susținând că are influență asupra persoanelor publice 

străine din cadrul Consulatului României din Ucraina, 
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or.Odessa și Autorității Naționale pentru Cetățenie din 

or.București, pentru a-i face să accepte obținerea 

cetățeniei române de către cetățeni ai Federației Ruse, 

care nu întruneau calitatea de subiecți ce au pierdut 

cetățenia română și o pot redobândi prin efectul 

repatrierii, precum și pentru depunerea fără rând a 

jurămîntului de credință față de statul român, au pretins, 

acceptat și primit pentru realizarea influenței pretinse, 

pentru sine și pentru persoanele publice străine din 

cadrul Consulatului României în Ucraina, or.Odessa și 

autorității naționale pentru cetățenie din or.București, 

România, bani ce nu li se cuvin în sumă de 15 000 euro 

de la fiecare solicitant. Cauza penală se află la faza 

cercetării judecătorești; 

  Cauza penală nr.2017978350, în care 

urmărirea penală a fost pornită în baza art.42 alin.(4), 

art.325 alin.(3) lit.a1) din Codul penal, inculpatul - 

Consulul onorific al Republicii Siriene în Republica 

Moldova, A.A.I., prin intermediul fratelui său cetăţean 

al Republicii Siriene, A.T. l-a determinat pe cetățeanul 

Republicii Siriene, M.T. să dea Consulului General al 

Republicii Moldova în oraşul Istanbul, Republica Turcia 

F.V. bani în valută străină care nu i se cuvenea în sumă 

de 100 dolari SUA. La prezenta cauză a fost conexată 

cauza penală nr.2017978351, în care urmărirea penală a 

fost pornită în baza art.42 alin.(4), art.325 alin.(3) lit.a1) 

din Codul penal:  inculpatul A.T., fratele consulului 

onorific al Republicii Siriene în Republica Moldova, l-a 

determinat pe cetățeanul Republicii Siriene M.T. să dea 

Consulului General al Republicii Moldova în oraşul 

Istanbul, Republica Turcia F. V. bani în valută străină, 

care nu i se cuvenea în sumă de 100 dolari SUA. Tot la 

cauza penală menționată a fost conexată cauza penală 

nr.2017978362, pornită în baza art.324 alin.(3) lit.a) din 

Codul penal: inculpatul Consulul General al Republicii 

Moldova în oraşul Istanbul F. V. a primit de la cetăţeni 

de origine arabă bani în valută străină, care nu i se 

cuveneau, pentru primirea cărora a grăbit îndeplinirea 
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unei acţiuni în exercitarea funcției. La moment cauza 

penală se află la faza de cercetării judecătorești; 

  Cauza penală nr.2019970528, care a fost 

expediată în Judecătoria Anenii Noi, sediul Varnița, la 

11.10.2019, în privinţa lui C.P. A., pe faptul săvârșirii 

de către acesta a infracţiunii prevăzute de art.325 alin.(1) 

din Codul penal. Ultimul a fost învinuit în aceia că, la 

23.03.2019, știind cu certitudine că biroul de serviciu al 

șefei Oficiului Stării Civile Varnița, P. A., care este 

mama sa, este liber deoarece ultima se afla în concediu, 

conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor 

sale, dându-și seama de faptul că prin acțiunile sale 

încalcă ordinea relațiilor sociale cu privire la buna 

desfășurare a activității în sfera publică, care este 

incompatibilă cu săvârșirea unor fapte de corupere, a 

invitat în interior specialistul în cadrul Serviciului Stare 

Civilă Varnița P.D., careia i-a prezentat spre perfectare 

acte de stare civilă - două seturi de acte pe numele M.A. 

și D.Ig. 

În continuarea acțiunilor infracționale, C.P.A., în 

vederea acceptării perfectării actelor de stare civilă în 

lipsa persoanelor solicitante, recepționarea seturilor fără 

înscriere prealabilă și respectarea rândului existent, fără 

prezentarea în întregime a setului de acte obligatorii, 

urmând ca o parte din acestea să fie prezentate ulterior, 

în mod intenționat, a oferit și a dat ultimei bani ce nu i 

se cuvin, și anume bancnote de dolari SUA cu nominal 

la moment neidentificat. Cauza penală se află la faza de 

cercetării judecătorești. 

 

 

12.1.3 Depistarea și 

investigarea riguroasă a 

cazurilor de corupție comise în 

legătură cu investigarea 

cazurilor de trafic de ființe 

umane 

Centrul 

Național 

Anticorupție

; 

Procuratura 

Anticorupție

; 

 permanent - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Numărul de cazuri 

depistate, 

Numărul de cazuri 

expediate în judecată, 

Numărul de sentințe 

adoptate 

În 2021, Procuratura anticorupție a continuat/inițiat 

investigarea a 4 cazuri de corupție comise în legătură 

cu investigarea cazurilor de TFU. 

De asemenea, a susținut acuzarea de stat în instanța de 

judecată în 2 cauze penale. 
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Procuratura 

Generală 

Cazurile de implicare a oficialilor în acțiuni de corupție 

în legătură cu investigarea cazurilor de trafic de ființe 

umane se relevă următoarele: 

• La 16.09.2021, de către Procuratura 

Anticorupție a fost dispusă începerea urmăririi penale în 

cauza penală nr.2021960103, conform elementelor 

infracțiunii prevăzută de art.326 alin.(3) lit.a) din Codul 

penal, pe  faptul pretinderii, acceptării și primirii 

mijloacelor bănești în sumă de 47.100 euro și 50.000 lei 

MD, în perioada anilor 2018-2021, de către mai multe 

persoane, care susțineau că au influență asupra 

persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul 

Procuraturii Republicii Moldova și persoanelor publice 

din cadrul Inspectoratului de Poliție al raionului 

Cantemir, pentru ca să îndeplinească acțiuni în 

exercitarea funcție sale și să scoată de sub urmărire 

penală mau multe persoane învinuite pe o cauză penală 

în care erau investigate acțiunile persoanelor menționate 

pentru comiterea infracțiunii de trafic de persoane. La 

moment urmărirea penală în cauza penală menționată 

supra este în curs de desfășurare, nefiind adoptată vreo 

hotărâre definitivă. 

• La 15.12.2021, de către organul de urmărire 

penală al Centrului Național Anticorupție a fost dispusă 

începerea urmăririi penale în cauza penală 

nr.2021970667, în temeiul unei bănuieli rezonabile 

privind comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 

alin.(1) din Codul penal, pe faptul că un avocat, care 

urma să reprezinte drepturile și interesele unor persoane 

supuse investigațiilor într-o cauză penală instrumentată 

de Centrul pentru combaterea traficului de persoane al 

INI al IGP al MAI, susținând că are influență asupra 

persoanelor publice din cadrul entității publice vizate și 

le poate determina să acționeze în sensul exercitării în 

mod favorabil a urmăririi penale în cadrul căreia au fost 

reținute, precum și eliberării persoanelor menționate 

până la expirarea termenului legal de reținere, a pretins, 

pentru sine și pentru alte persoane, mijloace bănești ce 
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nu i se cuvin în mărime de 10000 euro, pentru 

exercitarea influenței susținute. Actualmente, urmărirea 

penală în cauza penală menționată supra este în curs de 

desfășurare, nefiind adoptată vreo hotărâre definitivă. 

Evoluția cazurilor de implicare a oficialilor în acțiuni de 

corupție în legătură cu investigarea cazurilor de trafic de 

ființe umane identificate în anii precedenți este 

următoarea: 

• Cauza penală nr.2014970314, în care urmărirea 

penală a fost începută în baza art.324 alin.(2) lit.b) din 

Codul penal în privința lui V.Z. și A. M., ambii ofițeri 

de investigații ai CCTP al INI al IGP al MAI, pe faptul 

coruperii pasive, comise de către două persoane. Prin 

sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 

03.08.2020 inculpații V.Z. și A. M. au fost achitați, din 

motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii. La 

05.08.2020, sentința a fost contestată cu apel, iar la 

moment cauza se află în curs de examinare la Curtea de 

Apel Chișinău. 

 

 

12.1.4 Elaborarea și aprobarea 

unei noi Hotărâri explicative a 

Curții Supreme de Justiție cu 

privire la practica aplicării 

legislației în cauzele penale 

despre traficul de ființe umane, 

crime conexe și asimilate 

 

 

Curtea 

Supremă de 

Justiție; 

Procuratura 

Generală  

Centrul 

Internaționa

l  „La 

Strada” 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Proiect de hotărâre elaborat  

4.2. Protecția victimelor și a martorilor în procesul penal 

Obiectiv general 13: Consolidarea sistemului de protecție a victimelor și a martorilor potrivit normelor de asistență juridică internaționale 

Obiectiv specific 13.1: 

Asigurarea informării victimelor traficului de ființe umane  despre dreptul lor cu privire la accesul la justiție și cu privire la alte drepturi speciale 

13.1.1. Informarea victimelor şi 

martorilor  într-un limbaj 

accesibil despre drepturile lor în 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne;  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

permanent - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

 Număr de victime/martori 

informate; 

 

Pentru asigurarea realizării eficiente a standardelor 

naţionale şi internaţionale, ce vizează segmentul 
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procesul penal,  inclusiv despre 

mecanismul de compensare 

Procuratura 

Generală  

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

Organizații 

necomercial

e;  

Partenerii 

de 

dezvoltare 

de competențe 

funcționale) 

metode și instrumente 

utilizate în informare; 

număr de victime/martori 

asistate de avocat; 

număr de acțiuni civile 

înaintate 

asistenţei şi protecţiei victimelor infracţiunilor şi 

realizarea unui cadru complet de asistenţă a acestora, de 

către Procuratura Generală a fost elaborată Instrucțiunea 

din 21.07.2021 privind îmbunătăţirea practicii în 

domeniul facilitării acordării serviciilor de suport 

victimelor infracţiunilor traficului de fiinţe umane şi 

victimelor-copii a exploatării sexuale, prin care 

procurorii care exercită urmărirea penală sau, după caz, 

conduc urmărirea penală, au fost obligați să asigure 

întreprinderea de către ofiţerii de urmărire penală a 

următoarelor acţiuni: 

- informarea victimei/părţii vătămate cu privire la 

drepturile sale în maniera în care ea le poate înţelege; 

- evaluarea riscurilor iminente pentru victimă şi a 

necesităţilor sale; 

- informarea victimei despre Centrele existente care 

prestează servicii de asistență în diverse domenii la nivel 

local şi regional; 

 - dispunerea/solicitarea întocmirii rapoartelor de 

evaluare psihologică ori a expertizelor psihiatrico-

psihologice, pentru a constata consecinţele psiho- 

comportamentale ale exploatării; 

- asistenţa juridică garantată de stat. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.137 din 

29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor 

infracțiunilor, victimele traficului de ființe umane pot 

beneficia de compensații financiare acordate de stat. Cu 

toate acestea, în perioada anului 2021 nici o victimă a 

traficului de ființe umane nu a beneficiat de compensații 

din partea statului.  

Totodată, pe parcursul perioadei de raport, din categoria 

victimelor TFU identificate pe cauzele penale pornite 

atât în 2021, cât și pe cauzele penale pornite în anii 

precedenți, au fost depuse 23 acțiuni civile în sumă 

totală de 2 978 471,00 lei. 

În corespundere cu legislația națională și tratatele 

internaționale de specialitate, ca măsură specială de 

asistență, este implementată asigurarea informării 
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victimei, dar și a potențialelor victime a traficului de 

ființe umane privind drepturile de care beneficiază, 

procurorii și ofițerii de urmărire penală au fost 

atenționați asupra asigurării informării și lămuririi 

dreptului victimelor de a beneficia de protecție (art.58 

alin.(5) din Codul de procedură penală).  

Totodată, s-a constatat că pe parcursul anului 2021 de 

către într-un caz de trafic de ființe umane procurorul 

(Procuratura raionului Telenești) a adoptat ordonanța 

privind aplicarea măsurilor de protecție a victimei în 

vederea asigurării securităţii acestora. 

În perioada de raport a fost pornită urmărirea penală în 

5 cazuri în baza art.314 din Codul penal - „Determinarea 

la depunerea de declaraţii mincinoase” (privind cazurile 

de trafic de ființe umane și trafic de copii).  

În conformitate cu articolul 26 din Convenția de la 

Varșovia, părțile trebuie să prevadă posibilitatea de a nu 

impune sancțiuni împotriva victimelor traficului de 

ființe umane, pentru că acestea au luat parte la activități 

ilegale, atunci când au fost constrânse. În acest sens, în 

perioada de raport, în 4 cazuri procurorii au absolvit 

victimele traficului de ființe umane și traficului de 

migranți pentru acțiunile legate de statutul său de 

victimă. 

Pe parcursul anului 2021, în vederea excluderii 

revictivimizării victimelor traficului de ființe umane și 

traficului de copii, în baza demersurilor înaintate de 

către procurori, 7 victime au fost audiate în condiții 

speciale de către judecătorul de instrucţie în spaţii 

special amenajate, dotate cu mijloace de înregistrare 

audio/video, prin intermediul unui intervievator, în 

temeiul art.1101 din Codul de procedură penală.  

Totodată, ca rezultat al explicării victimelor traficului de 

ființe umane a drepturilor procedurale - 17 victime au 

beneficiat de asistență juridică. 

 



Activităţi 
Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termene de 

realizare 

Costuri, mii lei / sursa de 

finanțare 
Indicatori 

Realizări 2021 
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autorităţi 

publice 

alte surse 

 

  

Obiectiv specific 13.2: 

Asigurarea utilizării metodelor speciale de audiere a victimelor și martorilor traficului de ființe umane 

13.2.1.  Elaborarea standardelor 

pentru funcționarea spațiilor 

special amenajate pentru 

audierea minorilor 

victime/martori ai infracțiunilor 

Ministerul 

Justiţiei; 

Procuratura 

Generală;  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne;  

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale  

Centrul 

Național de 

Prevenire a 

Abuzului 

față de 

Copii 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Standarde aprobate. A fost emis Ordinul IGP nr. 213 din 31.07.2020 Cu 

privire la aprobarea Cerințelor minime obligatorii 

privind amenajarea în cadrul subdiviziunilor teritoriale 

ale Poliției a camerelor de audiere, de prezentare spre 

recunoaștere a persoanei, de întrevedere în condiții 

confidențiale a persoanelor bănuite/învinuite cu 

apărătorul și de așteptare (tranzit). 

13.2.2. Audierea victimelor și 

martorilor în condițiile 

prevăzute de art.115 din Codul 

de procedură penală 

nr. 122/2003 și utilizarea 

înregistrărilor de către instanțele 

de judecată 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne;  

Procuratura 

Generală 

 

Centrul 

Internaționa

l „La 

Strada”; 

Centrul 

pentru 

asistența și 

protecția 

victimelor 

și 

prezumatelo

r victime ale 

traficului de 

ființe 

umane; 

Curtea 

Supremă de 

Justiție   

permanent - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de victime/martori 

(dezagregat pe gen) audiate 

în condițiile prevăzute de 

art.115 din Codul de 

procedură penală al 

Republicii Moldova; 

 

Număr de înregistrări 

utilizate în instanța de 

judecată 

De către organele de drept în condițiile prevăzute de 

art.115 din Codul de procedură penală al Republicii 

Moldova nr.122/2003 au audiat – 7 victime (2 bărbați, 

1 femeie și 4 minore) 

În context, psihologul și avocatul Centrul Internaţional 

„La Strada” au oferit asistență în audierea unei victime 

minore (fată în vârstă peste 14 ani) în condițiile 

prevăzute de art.115 din Codul de procedură penală al 

Republicii Moldova al RM (cu aplicarea înregistrarii 

audio-video) efectuate de către ofițerul de urmărire 

penală. 

 

 

 

13.2.3. Analiza  oportunității  

instituirii  în legislație  a  unui  

mecanism  privind  consemnul  

la  frontieră,  ca  o  posibilitate  

de citare  a  persoanelor 

 

Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Justiției; 

Ministerul 

Afacerilor 

 Aprilie  

2022 

- / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Analiza realizată; Proiect 

elaborat;  
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Interne 

(Inspectoratu

l General al 

Poliției de 

Frontieră) 

 

13.2.4.Consultări cu 

participarea judecătorilor și 

procurorilor specializați în 

domeniu, 

precum și judecătorilor de 

instrucție pe problemele 

aplicării practice a prevederilor 

legislației naționale privind 

audierea victimelor minori 

Procuratura 

Generală; 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii

; 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor; 

Institutul 

Național al 

Justiției 

 

Centrul 

Internaționa

l  „La 

Strada”; 

Curtea 

Supremă de 

Justiție 

Decembrie 

2021 

- / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Numărul recomandărilor 

elaborate 

 

Secțiunea a 5-a 

PARTENERIAT INTERNAŢIONAL 

5.1. Parteneriat internațional 

Obiectiv general 14:  

Consolidarea cooperării dintre autorităţile competente, partenerii de implementare din ţările de destinaţie, tranzit şi de origine  în vederea  

eficientizării prevenirii și combaterii traficului de ființe umane 

Obiectiv specific 14.1: 

Dezvoltarea colaborării internaționale cu principalele state de destinaţie și de tranzit 

14.1.1. Încheierea acordurilor 

bilaterale cu țările de destinație 

și tranzit  în materie de urmărire 

penală 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne;   

Procuratura 

Generală;  

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

 permanent - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de acorduri 

încheiate; 

țările cu care s-au încheiat 

acorduri 

În perioada de referință, de către  organele de drept ale 

Republicii Moldova, au fost încheiate 2 acorduri de 

crearea a echipelor comune de investigații, după cum 

urmează: 

1) La 05.03.2021, a fost încheiat acordul cu 

omologii din Italia, pe o cauză penală de trafic în scop 

de exploatare prin muncă în or. Potenza; 
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Integrării 

Europene 

2) La 15.04.2021, a fost încheiat acordul cu 

omologii din Franța, pe o cauză penală de trafic în scop 

de exploatare sexuală în or. Marseille. 

 

14.1.2 Consolidarea 

parteneriatelor și cooperării 

internaționale pentru 

desfășurarea investigațiilor 

financiare 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Serviciul 

Prevenirea şi 

Combaterea 

Spălării 

Banilor; 

Procuratura 

Generală; 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

(Agenţia de 

Recuperare a 

Bunurilor 

Infracţionale

) 

 permanent - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

 Număr de acțiuni comune 

realizate pentru investigare 

financiară și sechestrarea  

bunurilor infracționale; 

Parteneriate stabilite; 

Număr de echipe comune 

de investigații create 

Număr de sechestre, 

confiscări, valoarea 

acestora  

De către organele de drept au fost efectuate 3 investigaţii 

internaţionale, în cadrul  echipelor comune de 

investigaţii, de comun cu participarea țărilor Moldova-

România-Franța, Franţa-Moldova şi Moldova-Italia,  

Italia, soldate cu anihilarea la 3 grupări criminale, 

specializate în: 

- Trafic de persoane în scop de exploatare 

sexuală – 1. 

- Trafic de persoane în scop de exploatare prin 

muncă – 1. 

- Trafic de persoane în scop de exploatare prin 

muncă / Organizarea migrației ilegale – 1; 

 

Investigând aspectele financiare ale cazurilor de trafic 

de ființe umane, a infracțiunilor asimilate și conexe 

acestora în anul 2021,  în 8 cauze penale a fost dispusă 

efectuarea investigațiilor financiare. Ca rezultat, au fost 

aplicate sechestre pe bunuri în valoare de peste 

28.891.720 lei.  

 

În perioada raportată, ca rezultat al investigațiilor 

financiare paralele, de către instanțele de judecată, 

concomitent cu condamnarea  persoanei pentru 

comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și 

crime conexe în 18 cazuri au dispus confiscarea în 

folosul statului a sumelor de bani și bunurilor utilizate 

pentru săvârșirea unei infracțiuni sau  rezultate din 

infracţiuni în valoare aproximativă de 692.853 lei. 

Obiectiv specific 14.2: 

Cooperare interstatală în materie de asistență juridică internațională 

 

14.2.1 Utilizarea formelor de 

asistență juridică internațională 

pe cazurile de trafic de ființe 

umane și infracțiuni conexe 

Procuratura 

Generală;  

Ministerul 

 permanent - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

 Număr de comisii rogatorii; 

număr de persoane 

extrădate; 

În domeniul cooperării internaționale și asistenței 

juridice se poate de remarcat că pe parcursul anului 2021 

organele de drept ale Republicii Moldova a înaintat către 

alte state 32 cereri de comisii rogatorii în cadrul cauzelor 
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 Afacerilor 

Interne;  

Ministerul 

Justiţiei;   

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

de competențe 

funcționale) 

număr de proceduri penale 

transferate 

penale privind investigarea cauzelor de trafic de ființe 

umane (art.165 din Codul penal). Până în prezent, 9 

cereri de comisie rogatorie au fost executate, restul sunt, 

la moment, pendinte în fața autorităților străine. Țările 

de referință sunt: Federația Rusă – 11, România – 1, 

Marea Britanie – 1, Bulgaria – 2, Republica Elenă – 3, 

Italia – 2, Cipru – 1, Ucraina – 2, Portugalia – 1, SUA – 

1, Franța – 1, Polonia – 1, Turcia – 5. 

Totodată, a fost expediată spre executare în România o 

singură cerere pe un caz de investigare a traficului de 

copii (art.206 din Codul penal), care a fost executată 

integral. 

Organele de drept ale Republicii Moldova a primit spre 

executare de la organele de drept ale altor state 3 cereri 

de comisii rogatorii ce țin de investigarea cauzelor de 

trafic de ființe umane (art.165 din Codul penal).  Țările 

de referință sunt: Belgia – 1, Republica Elenă – 1, 

Republica Uzbekistan – 1. 

Toate cererile de comisie rogatorie au fost executate, 

materialele fiind expediate către statele solicitante. 

Cereri de comisii rogatorii, în cauzele penale privind 

investigarea cauzelor de trafic de copii (art. 206 din 

Codul penal) nu au fost primite spre executare de la 

autoritățile competente ale altor state.  

Au fost expediate 6 demersuri de extrădare privind 

tragerea la răspundere penală pentru comiterea 

infracțiunilor prevăzute de art.165 din Codul penal către 

următoarele state: Cehia – 2, Ucraina – 1, Spania – 1, 

Republica Elenă – 1, Italia – 1. Din acestea, doar 2 

demersuri de extrădare au fost admise până în prezent. 

Restul cererilor sunt pendinte în fața autorităților 

competente străine.  

În legătură cu investigarea cauzelor de trafic de copii 

(art.206 din Codul penal), a fost inițiat un demers de 

extrădare în adresa autorităților Republicii Franceze. 

Până în prezent nu a fost recepționat vreun răspuns 

privind admiterea sau refuzul extrădării persoanei 

învinuite în Republica Moldova. 
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Demersuri de extrădare formulate de către autoritățile 

competente străine, în cadrul cauzelor penale privind 

investigarea cauzelor de trafic de ființe umane (art.165 

din Codul penal) sau trafic de copii (art.206 din Codul 

penal), nu au fost înregistrate.” 

Obiectiv specific 14.3: 

Consolidarea cooperării cu agenţiile internaţionale 

14.3.1. Dezvoltarea relaţiilor de 

cooperare, inclusiv  prin 

intermediul organizațiilor 

internaționale cu autoritățile 

competente din ţările de origine, 

tranzit și destinaţie ale traficului 

de fiinţe umane  şi exploatării în 

muncă 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

Iunie 2022 - / bugetul 

autorităților 

implicate (ține 

de competențe 

funcționale) 

2022- 600,0 

mii lei/  

Misiunea 

Organizației 

Internaționa

le pentru 

Migrație în 

Moldova 

Vizite, schimb de 

experiență; 

Puncte de contact stabilite 

şi valorificate; 

Acorduri semnate/ 

valorificate;  

număr de victime eliberate 

din exploatare dezagregate 

pe gen; 

Număr de persoane reţinute 

în urma schimbului de 

informaţii; 

Grupări criminale 

organizate 

documentate/anihilate 

Număr de schimburi de 

informații  

Angajații CCTP au efectuat 2 vizite de schimb de 

experiență (Franța și Italia); 

9 puncte de contact au fost stabilite şi valorificate cu 

Belgia, Olanda, Germania, Franța, Austria, Ucraina, 

România, Italia şi Ucraina; 

În perioada de referință, de către Centrul pentru 

combaterea traficului de persoane, au fost încheiate 2 

acorduri de crearea a echipelor comune de investigații: 

1) La 05.03.2021, a fost încheiat acordul cu 

omologii din Italia, pe o cauză penală de trafic în scop 

de exploatare prin muncă în or. Potenza; 

2) La 15.04.2021, a fost încheiat acordul cu 

omologii din Franța, pe o cauză penală de trafic în scop 

de exploatare sexuală în or. Marseille; 

Din exploatare au fost eliberate 23 de victime (13 bărbaţi 

şi 10 femei); 

Au fost reţinute 12 persoane – GCO Franța (trafic în 

scop de exploatare prin muncă); 7 persoane – GCO 

Franța (trafic în scop de exploatare sexuală),  7 persoane 

- GCO Italia (trafic înscop de exploatare prin muncă); 

CCTP a  documentat și anihilat 3 grupări criminale 

organizate: 

1) La 27.01.2021, în cadrul operațiunei 

internaționale Moldova-Franța, traffic în scop de 

exploatare sexuală; 

2) La 22.02.2021, în cadrul operațiunii 

internaționale „AINTOX”, cu Participarea țărilor 

Moldova-România; 

3) La 04.09.2021, în cadrul operațiunii 

internaționale Moldova-Itaia, trafic în scop de 

exploatare sexuală prin muncă; 
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În cadrul echipelor comune de investigații create, 

Centrul pentru combaterea traficului de persoane a 

înregistrat 5 participări în format on-line, dintre care 3 

cu Franța și 2 cu Italia. 
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Anexa nr.2 

la Raportul național de realizare a politicii de prevenire combatere 

 a traficului de ființe umane pentru anul 2021 

 

Informație privind activitățile realizate de către Comisiile teritoriale pentru 

combaterea traficului de ființe umane pe parcursul anului 2021 

Din numărul total de 35 Comisii teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane 

(CT), informații au prezentat 27 CT. Informații nu au prezentat CT din Cahul, Călărași, 

Fălești, Florești, Șoldănești, Soroca, Ungheni și UTA Găgăuzia. 

 

1. Activitatea Comisiilor teritoriale. 

 

Conform informațiilor prezentate, pe parcursul perioadei de referință, CT s-au întrunit în 

ședințe de lucru, după cum urmează: 

 

4 ședințe 3 ședințe 2 ședințe 1 ședință 

Nisporeni Orhei Anenii Noi Chișinău 

Ocnița  Bălți Cimișlia 

  Basarabeasca Dondușeni 

  Criuleni  

  Drochia  

  Dubăsari  

  Strășeni  

  Telenești  

CT din Briceni, Cantemir, Căușeni,  Edineț, Glodeni, Ialoveni, Leova, Rîșcani, Sîngerei, 

Ștefan Vodă, Taraclia și Rezina nu au organizat ședințe, majoritatea invocând situația 

epidemiologică din țară sau lipsa identificării victimelor/prezumatelor victime ale traficului de 

ființe umane (TFU). 

 

Tematica ședințelor comisiilor se axează în special pe: 

   măsurile incluse în Planurile anuale locale de acțiuni și aprobarea acestora; 

  modificări recente în cadrul normativ din domeniu 

   metodele de informare și instruire a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în scopul 

creșterii șanselor de angajare 

   discutarea cazurilor privind plasamentul și asistența pentru victimele/potențialele victime 

ale TFU 

   modificarea componenței CT 

 

2. Prevenire. 

CT au raportat acțiuni întreprinse în vederea prevenirii fenomenului TFU:  

  Ore educative pentru elevi, inclusiv online 

   Seminare pentru părinți 
   Ședințe de lucru cu specialiștii la nivel local, inclusive în regim online 

  Oferirea consultațiilor psihologice, juridice, economice cetățenilor 

   Efectuarea raziilor la stâne și lanuri agricole, în vederea identificării cazurilor de 

exploatare prin muncă 

   Afișarea și distribuirea pliantelor informative privind măsurile și serviciile acordate 

de Subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. 
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3. Identificare și asistență. 

Comisiile teritoriale au raportat identificarea a 34 victime/prezumate victime ale TFU, 

referite către instituțiile competente și asistate conform necesităților, după cum urmează: 

• Telenești - 9 

• Căușeni - 6 

• Leova - 4 

• Drochia - 4 

• Bălți - 2 

• Dondușeni - 2 

• Nisporeni - 2 

• Ștefan Vodă - 2 

• Cantemir - 1 

• Orhei - 1  

• Edineț - 1 

• Glodeni - 1 

• Ocnița - 1 

Victimelor le-a fost acordată asistență juridică, medicală, psihologică, plasament și ajutor 

material. 
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