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INTRODUCERE 

 

Prezenta notă informativă a fost elaborată în scopul evaluării gradului de implementare de către 

autoritățile publice locale (APL) a politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe 

umane (TFU) pe parcursul anului 2017.  

Documentul include rezultatele obținute de către Comisiile teritoriale pentru combaterea TFU 

(CT) din 33 de unități administrativ teritoriale (UAT) din țară, colectate și sintetizate de către 

Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane (SP) în 

baza unui set de indicatori. Nu au oferit informații relevante UTA Găgăuzia și raionul Rezina. 

Structural, informațiile sunt reflectate conform următoarelor compartimente:  

I. Aspecte privind activitatea CT  

II. Consolidarea capacităţilor profesionale 

III. Prevenirea fenomenului TFU  

IV. Protecţia şi asistenţa victimelor TFU 

V. Concluzii și recomandări 

 

Consecutiv tematicilor menționate, prezentăm datele statistice și constatările efectuate urmare 

analizei informațiilor parvenite de la APL. 

 

I. ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA CT 

 

CT activează în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 234 din 29.02.2008 ”Privind 

aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane”. 

Sarcinile de bază a CT rezidă în consolidarea eforturilor organelor investite cu atribuţii în domeniul 

combaterii TFU din UAT, stabilirea unor obiective şi măsuri în vederea prevenirii şi combaterii TFU, 

coordonarea tuturor activităților tematice la nivel local. CT îşi desfăşoară activitatea sub formă de 

ședințe.  

Conform datelor examinate, pe parcursul anului 2017, CT s-a întrunit în ședințe de lucru, după 

cum urmează: 

Nici o ședință – 7 raioane (Anenii Noi, Bălți, Glodeni, Ialoveni, Leova, Strășeni, Telenești, 

Ungheni); 

1 ședință – 4 raioane (Briceni, Cahul, Chișinău, Criuleni); 

2 ședințe – 3 raioane (Basarabeasca, Fălești, Soroca); 

3 ședințe – 5 raioane (Căușeni, Dondușeni, Drochia, Orhei, Ștefan Vodă); 

4 ședințe (trimestrial) – 12 raioane (Bălți, Călărași, Cantemir, Cimișlia, Dubăsari, Edinet, 

Florești, Hîncești, Nisporeni, Rîșcani, Sîngerei, Taraclia); 

5 ședințe – 2 raioane (Ocnița, Șoldănești) 

 

Activitățile enumerate au fost desfășurate în conformitate cu Planul anual de acțiuni (PA), 

subiectele incluse pe agenda zilei fiind: modificarea componenței nominale a CT, aprobarea PA, 

raportarea semestrială pe domeniu, activitatea desfășurată de către echipele multidisciplinare teritoriale 

(EMT), eforturile APL și acțiunile concrete ale instituțiilor membre a CT întreprinse în vederea 

prevenirii cazurilor TFU, migrației ilegale și violenței în familie. Specialiștii au discutat cazurile de 

trafic identificate, expunând practicile acumulate în rezultatul implicării în soluționarea acestora. 

De asemenea au fost intensificate aspectele prind colaborarea între instituții și organizațiile 

necomerciale locale, problema cerșitului, sporirea accesului pululației (în special a tinerilor) la 

activitățile de informare, educare și comunicare privind riscurile și consecințele TFU.  

Sunt de apreciat acțiunile președinților CT, care au reflectat colegilor săi experiențele acumulate 

în cadrul vizitei de studiu realizate în luna mai, în or. Alba–Iulia, România.  

 

 

 

 



 
 

Membrii CT au manifestat interes și pentru proiectul Strategiei naționale de prevenire și 

combatere a TFU pentru anii 2018-2023 și al Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020, discutînd 

acest document de politici, în cadrul ședinței de lucru. 

O altă verigă importantă a activității CT ce rezidă din atribuțiile reglementate normativ constă în 

colaborarea cu APL. La acest aspect este de menționat că ½ din numărul de CT au depus eforturi în 

acest sens și astfel, pe parcursul perioadei de referință, au fost organizate întâlniri cu primarii 

comunelor și reprezentanții primăriilor aflate în zona de circumscripție a raioanelor/municipiilor. 

Tematicile evenimentelor au fost orientate în sensul prevenirii și combaterii TFU, protecției și 

asistenței victimelor TFU, precum și altor persoane aflate în situații dificile (victimele violenței în 

familie, copiii rămași fără îngrijire părintească, etc.), cooperării intersectoriale, schimbului de 

informații pe probleme de interes comun, etc. 

Periodicitatea și eficiența ședințelor intercomunitare ale EMT, la fel constituie un indicator 

important monitorizat în cadrul comunității antitrafic. 

Pe acest segment este conturat un tablou similar cu cel descris mai sus. Altfel, jumătate din CT 

au declarat că au înregistrate experiențe de organizare a întâlnirilor intercomunitare, or, această 

modalitate de interacțiune între specialiști asigură continuitate bunelor practici, dezvoltă și 

consolidează capacitățile profesionale prin schimbul informațional, oferă platformă pentru discuții, 

recomandări și identifică soluții la nivel teritorial. De la raion la raion, modalitatea de desfășurare a 

acestor întâlniri variază, fiind organizate la necesitate sau trimestrial.   

La capitolul ”conlucrarea între EMT şi CT” este de menționat că aceasta este descrisă ca o 

modalitate de lucru, care oscilează între calificativele ”satisfăcător” și ”eficient”, în mare parte fiind 

percepută ca o raportare despre cazurile examinate, măsurile întreprinse, participarea în cadrul 

ședințelor comune, precum și furnizarea de informații. 

În 16 UAT (Bălţi, Chişinău, Drochia, Ocniţa, Sîngerei, Soroca, Dondușeni, Ştefan Vodă, 

Rîşcani, Edineț, Telenești, Criuleni, Cimișlia, Rîșcani, Ștefan Vodă, Nisporeni) reprezentanții 

organizațiilor necomerciale locale au fost incluși în componența CT. 

În acest context, se atestă o creștere a acestui indicator în raport cu anul 2016 (9 UAT). Se 

observă și implicarea sporită a acestor organizații în acordarea suportului pentru susținerea și/sau 

acordarea serviciilor sociale victimelor sau potențialelor victime. Informația detaliată este redată la 

capitolul IV. 

 

Printre provocările identificate și deciziile aprobate de către membrii CT sunt de 

specificat:  

 

1. Necesitatea promovării activităților de prevenire și combatere a TFU, violenței domestice 

și abandonului copiilor;  

2. Implicarea membrilor CT în activități de revitalizare a CT. Conștientizarea și abordarea 

acțiunilor de intervenție timpurie; 

3. Consolidarea eforturilor de cooperare intersectorială în asigurarea protecției copilului de 

abuz, neglijare, exploatare și trafic; 

4. Dezvoltarea serviciilor de informare și instruire a părinților; 

5. Dezvoltarea serviciilor de informare, consiliere, vocaționale, de orientare profesională la 

nivel de comunitate; 

6. Invitarea la ședințe a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale și a confesiunilor 

religioase; 

7. Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă și promovarea acțiunilor de voluntariat. 

 

Făcând o retrospectivă asupra opiniilor APL referitor la impedimentele în activitatea CT și 

EMT, prezentăm sugestiile CT, care ar putea fi preluate și dezvoltate în scopul fortificării 

domeniului prevenire și combatere TFU, după cum urmează: 

 Consolidarea colaborării cu reprezentanții societății civile și implicarea acestora în 

planificare activităților la nivel local; 

 Organizarea activităţilor de informare şi sensibilizare a copiilor și tinerilor. Utilizarea 

platformelor de Internet sigur în vederea informării despre riscurile și consecințele TFU. 

Implicarea Centrelor de resurse din cadrul şcolilor și bibliotecilor;  



 
 

 

 Instruirea periodică a specialiştilor, inclusiv pe aspectul de comunicare; 

 Consolidarea capacităților profesionale ale asistenților sociali, în special pe domeniul de 

comunicare cu victimele TFU și monitorizare post-intervenție; 

 Redistribuirea sarcinilor între membrii CT și EMT în vederea diminuării sarcinilor majore 

puse în sarcina asistentului social; 

 Stimularea salariaților pentru a nu admite fluctuația sporită de personal; 

 Asigurarea vizibilității la nivel local a Centrului pentru combaterea traficului de persoane; 

 Asigurarea funcționalității unei baze informaționale comune, care să permită vizualizarea 

tuturor formelor de protecție și asistență oferită victimei TFU. 

 

II. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR PROFESIONALE 

 

În perioada de raportare, specialiștii cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii TFU, 

membrii CT au beneficiat de instruiri în acest domeniu. Activitățile au fost organizate în colaborare cu 

partenerii interesați de asigurarea protecției drepturilor omului, inclusiv de prevenirea şi combaterea 

TFU. În acest context au fost organizate şi desfăşurate multiple evenimente ce au avut drept scop 

consolidarea pregătirii profesionale ale specialiștilor.  

Detaliile privind beneficiarii, organizatorii, genericul, tipul și perioada instruirii sunt consemnate 

în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr.1 

Beneficiari Genericul și tipul activității Responsabili de 

organizare  

Perioada 

 

Anenii-Noi 

primarii şi asistenții sociali 

comunitari 

seminar ,,Aplicarea Legii nr. 140 din 14.06.2013 

”privind protecția specială a copiilor aflați în 

situație de risc și a copiilor separați de părinți” ” 

- 

aprilie 

membrii EMD şi asistenții 

sociali comunitari 

seminar “Efectele cooperării intersectoriale asupra 

familiei și copilului în situație de risc” 

- 
iulie 

Bălţi  

cadrele didactice 

 

seminar „Metode și mecanisme de combatere a 

TFU” 

AO ”ODFC”, 

OSCE, OAK 

Foundation 

 martie 

membrii EMT sesiunea inițială de instruire privind ”Mecanismul 

instituțional de referire pentru integrarea 

migranților reveniți de peste hotare (MIR)” 

ANOFM mai 

învățători ai claselor 

primare, coordonatori 

ANET, psihologi școlari 

seminar în domeniul prevenirii violenței, neglijării, 

exploatării, traficului față de copii 

 

MECC, DÎTS, 

CIDDC, CNPAC 

pe 

parcursul 

anului 

Basarabeasca 

poliţiştii, personalul din 

domeniul medical, 

învățământ, asistență 

socială 

seminar ”Protecţiei copiilor și familiile acestora” MMPSF  

A.O. ”Parteneriate 

pentru fiecare copil” 

mai  

membrii EMT seminar „Violență în familie prin ochii copiilor”  IGP noiembrie  

Chişinău 

coordonatorul EMT, șeful 

SASC Ciocana 

atelier naţional ,,Evaluarea SNR pentru protecția și 

asistența victimelor și potențialelor victime ale 

TFU” 

MMPSF, 

OIM, 

ICMPD 

iunie  

specialiști din domeniul 

protecţiei sociale 

seminar „Profilul psihosocial al copiilor străzii. 

Strategii de disciplinare pozitivă” 

Fundaţia Terre des 

Hommes 

iunie 



 
 

specialist principal în 

problemele familiei 

atelier de lucru ”Modelul Naţional de Practici în 

cadrul proiectului „Familie puternică pentru fiecare 

copil”” 

Cancelaria de Stat, 

AO ,, Parteneriat 

pentru fiecare copil”,   

iunie 

pedagogi sociali masă rotundă ,,Dezvoltarea şi extinderea serviciilor 

de tineret” 

MTS, Reţeaua 

Naţională a 

Prestatorilor de 

Servicii Prietenoase 

Tinerilor  

iulie 

pedagogi sociali seminar ”Indicatori de management pentru cazuri 

individuale ale copiilor sub vârsta răspunderii 

penale şi în conflict cu legea” 

IPR,  

UNICEF  

noiembrie 

membrii CT și  EMT  

atelierul de lucru „Asigurarea funcţionalităţii 

mecanismului interinstituţional de asistenţă, 

protecţie a victimelor TFU şi prevenire a cazurilor 

de TFU în municipiul Chişinău”  

SP  

OIM 

octombrie  

medici de familie, medici 

specialiști, asistente 

medicale 

seminar informativ CSPT „Neovita” octombrie 

Dubăsari 

coordonatorul EMT atelier de lucru ”Prezentarea raportului statistic 

analitic privind evaluarea SNR pentru protecția și 

asistența victimelor și potențialelor victime TFU. 

Rezultate. Provocări. Perspective”  

MSMPSF 

OIM  

octombrie 

coordonatorul EMT atelier național de lucru ”Evaluarea SNR pentru 

protecția și Asistența victimelor și potențialelor 

victime ale TFU” 

MMPSF, 

OIM 

iunie  

secretarul CT ședință de lucru ”Implementarea politicilor de 

prevenire și combatere a TFU în Republica 

Moldova” 

SP, 

OIM 

octombrie 

Dondușeni 

specialistul în domeniul 

asistenței sociale și 

protecției familiei 

atelier național de lucru ”Evaluarea SNR pentru 

protecția și Asistența victimelor și potențialelor 

victime ale TFU”  

MMPSF, 

OIM 

iunie 

secretarul CT ședință ”Implementarea politicilor de prevenire și 

combatere a TFU în Republica Moldova” 

SP, 

OIM 

octombrie 

reprezentanții IP seminar ”TFU” IGP iunie 

Căuşeni 

reprezentanţii DAS, 

primarii 

seminarul  ,,Priorităţi  şi practici  pozitive  ale 

cooperării  intersectoriale  în domeniul  identificării  

şi asistării  familiilor cu copii, victime  şi potenţiale  

victime ale abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului” 

A.O. „Parteneriate 

pentru fiecare copil„ 

- 

psihologi , asistenți sociali seminar „ Interviul motivaţional în lucru cu diverse 

categorii de beneficiari”  

TRIMBOS Moldova ianuarie 

 

reprezentanţii DAS instruire ”Rolul profesioniştilor în protecţia copiilor 

a căror părinţi pleacă peste hotare” 

Fundaţia Terre des 

Hommes 

februarie 

asistent social seminar ,,Rolul profesioniştilor în protecţia copiilor 

a căror părinţi pleacă peste hotare”21.02.2017 

Fundația Terre des 

hommes  

 

februarie 

reprezentanţii CR, DAS, DÎ, 

IP, primari, director CAP 

atelier de lucru ,,Tendinţe, progrese şi provocări în 

prevenirea şi combaterea TFU”   

SP, 

OIM 

martie 



 
 

reprezentanţii DAS atelier de lucru ,,Mecanismul de referire pentru 

migranţii reveniţi de peste hotare” 

MMPSF aprilie 

psihologi, asistenți sociali seminar ,,Inteligenţa emoţională”  

 

A.O. ”Refugiul 

,,Casa Marioarei”, 

OSCE  

iunie 

psihologi, asistenți sociali seminare ,,Tulburările mintale severe. Tipologia şi 

simptomatologia lor. Intervenţiile specialiştilor” și  

,,Rolul specialiştilor în recuperarea beneficiarelor cu 

tulburări mintale. Importanţa vizitelor EMD-lui la 

domiciliu”   

TRIMBOS Moldova iunie 

directorul CAP atelierul naţional ,,Evaluarea SNR pentru protecția 

și asistența victimelor și potențialelor victime ale 

TFU” 

MMPSF, 

OIM, 

ICMPD   

iunie 

psihologi, asistenți sociali seminar ,,Interviul motivaţional în lucru cu diverse 

categorii de beneficiari” 

TRIMBOS Moldova 

 

iunie 

psihologi, asistenți sociali seminar ,,Rolul specialiştilor în recuperarea 

beneficiarelor cu tulburări mintale. Importanţa 

vizitelor EMT la domiciliu.” 

TRIMBOS Moldova iunie 

psihologi, asistenți sociali atelier de lucru ,,Team building a echipei Coaliției 

Naționale” 

CDF iulie 

psiholog 

 

atelier de lucru ”Provocările unei campanii de 

Advocacy” 

FHI 360 septembrie 

jurist seminar “Prestarea Serviciilor juridice garantate de 

stat pentru victimele și potențiale victime ale TFU: 

noi tendințe și provocări” 

OIM octombrie 

psiholog seminar ”Intervenția – metodă terapeutică a 

cazurilor dificile/clinice” 

TRIMBOS Moldova 

 

octombrie 

psiholog seminar ,,Gestionarea și promovarea organizațiilor 

prin utilizarea tehnicilor și instrumentelor de 

comunicare ” 

APSCF octombrie    

asistent social atelier de lucru ,,Mecanismul de referire pentru 

reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși 

de peste hotare” 

ANOFM, UNDP, 

Agenția Elvețiană 

pentru Cooperare 

noiembrie 

psiholog seminar ,,Întărirea capacităților pentru evaluarea 

riscului și managementului siguranței în vederea 

protejării femeilor și copiilor victime ale violenței în 

familie” 

CDF, Coaliția 

,,Viață fără violență 

în familie”, WAWE 

România 

decembrie 

Drochia 

asistenții sociali 

comunitari, specialiștii 

DASPF, primarii 

 

seminarul „Cadrul naţional în domeniul luptei 

împotriva TFU în Republica Moldova”  

Centrul maternal 

,,Ariadna” 

 

ianuarie-

februarie  

 

asistenții sociali 

comunitari, specialiștii 

DAS  

seminarul „Prezentare generală a cadrului 

instituţional de luptă împotriva TFU” 

MMPSF  martie-

aprilie 

asistenții sociali 

comunitari, specialiștii 

DASPF, primarii  

seminarul „Abordarea cuprinzătoare a acţiunilor 

contra TFU, coordonarea tuturor actorilor şi a 

acţiunilor, precum şi cooperarea internaţională”  

Centrul maternal 

,,Ariadna” 

 

mai-iunie   

 

 

Fălești 

membrii EMT, asistenții 

sociali comunitari 

seminar „Monitorizarea și reintegrarea victimelor 

TFU”  

A.O. „Parteneriate 

pentru fiecare copil” 

ianuarie 

membrii EMT, asistenții 

sociali comunitari 

 

seminar ”Ce și cum comunicăm?” A.O. „Parteneriate 

pentru fiecare copil” 

mai 



 
 

membrii EMT, asistenții 

sociali comunitari, 

managerii de servicii 

sociale 

atelier de lucru „Cooperarea intersectorială pentru 

asigurarea bunăstării copilului în situație de risc” 

 

Fundația Terre des 

hommes   

mai 

coordonatorul EMT atelierul naţional ,,Evaluarea SNR pentru protecția 

și asistența victimelor și potențialelor victime ale 

TFU” 

MMPSF, 

OIM, ICMPD  

iunie 

Orhei 

membrii CT, primarii, 

secretarii CL, asistenți 

sociali comunitari 

atelierul de lucru ”Tendinţe, progrese şi provocări 

în prevenirea şi combaterea TFU” 

SP, 

OIM 

mai 

coordonatorul EMT atelierul naţional ,,Evaluarea SNR pentru protecția 

și asistența victimelor și potențialelor victime ale 

TFU” 

MMPSF, 

OIM, 

ICMPD   

iunie 

Leova 

coordonatorul EMT atelierul naţional ,,Evaluarea SNR pentru protecția 

și asistența victimelor și potențialelor victime ale 

TFU” 

MMPSF, 

OIM, 

ICMPD   

iunie 

membrii CT, primarii, 

secretarii CL, asistenți 

sociali comunitari 

atelierul de lucru ”Tendinţe, progrese şi provocări 

în prevenirea şi combaterea TFU” 

SP, 

OIM 

aprilie 

Nisporeni  

specialiști din diverse 

domenii, membrii EMT 

atelier de lucru “Aplicarea mecanismului 

intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi potenţialelor 

victime ale abuzului, neglijării, exploatării şi 

traficului de copii” 

- - 

Rîşcani 

specialiștii DASPF, DÎ, 

IP, instituțiile medicale 

atelier de lucru ”Familii fără hotare” Fundaţia Terre des 

hommes 

februarie 

asistenții sociali 

comunitari 

masa rotundă „Valorificarea prevederilor Legii nr. 

140 din 14.06.2013 privind protecția specială a 

copiilor aflați în situație de risc și a copiilor 

separați de părinți” 

CCF Moldova  martie 

asistenții sociali 

comunitari, personalul 

SAP 

seminarul „Femeia și copilul – protecție și sprijin” MMPSF, ME,  

Caritas Moldova, 

A.O. „Femeia și 

Copilul” 

mai 

specialistul pentru 

familiile cu copii în 

situație de risc  

atelierul naţional ,,Evaluarea SNR pentru protecția 

și asistența victimelor și potențialelor victime ale 

TFU” 

MMPSF, 

OIM, 

ICMPD   

iunie 

secretarul CT ședință ”Implementarea politicilor de prevenire și 

combatere a TFU în Republica Moldova” 

SP, 

OIM 

octombrie 

Ştefan-Vodă 

specialiștii DASPF atelierul naţional ,,Evaluarea SNR pentru protecția 

și asistența victimelor și potențialelor victime ale 

TFU” 

MMPSF, 

OIM, 

ICMPD   

iunie 

reprezentanții Direcției 

regionale Est a Poliției de 

Frontieră 

atelier de lucru  ”Implementarea sistemului 

informațional privind informarea imediată despre 

cazurile TFU identificate” 

IGPF 
iunie, 

septembrie 

secretarul CT ședință ”Implementarea politicilor de prevenire și 

combatere a TFU în Republica Moldova” 

SP, 

OIM 

octombrie 

Strășeni 

coordonatorul EMT atelierul naţional ,,Evaluarea SNR pentru protecția 

și asistența victimelor și potențialelor victime ale 

TFU” 

MMPSF, 

OIM, 

ICMPD  

 

iunie 

secretarul CT ședință ”Implementarea politicilor de prevenire și 

combatere a TFU în Republica Moldova” 

SP, 

OIM 

octombrie 



 
 

Şoldăneşti 

angajaţii IP, reprezentanți 

APL, asistenții sociali, 

angajații din domeniul 

asistenței medicale și 

educației 

atelierul de lucru ” Tendinţe, progrese şi provocări 

în prevenirea şi combaterea TFU” 

SP, 

OIM 

mai 

coordonatorul EMT atelierul naţional ,,Evaluarea SNR pentru protecția 

și asistența victimelor și potențialelor victime ale 

TFU” 

MMPSF, 

OIM, 

ICMPD   

iunie 

secretarul CT ședință ”Implementarea politicilor de prevenire și 

combatere a TFU în Republica Moldova” 

SP, 

OIM 

octombrie 

Ungheni 

angajaţii IP, reprezentanți 

APL, asistenții sociali, 

angajații din domeniul 

asistenței medicale și 

educației 

atelier de lucru ” Tendinţe, progrese şi provocări în 

prevenirea şi combaterea TFU” 

SP  

OIM 

mai 

şeful DAS  atelier naţional ,,Evaluarea SNR pentru protecția și 

asistența victimelor și potențialelor victime ale 

TFU” 

MMPSF, 

OIM, 

ICMPD   

iunie 

procurori seminar„Consolidarea capacitaților procurorilor 

din procuraturi teritoriale la aplicarea legislației de 

combatere a TFU și traficului de copii” 

Procuratura 

Generală, SP, OIM 

mai  

specialiști ai Direcției 

Regionale Vest 

curs de perfecționare „Activitatea de prevenire și 

combatere a TFU” 

Academia de poliție 

„Ștefan cel Mare” 

noiembrie, 

februarie 

coordonatorii acțiunilor 

de prevenire a violenței 

față de copii 

seminar metodic ”Politica de  protecție a 

copilului” 

MECC martie, 

noiembrie 

specialist DAS consfătuire metodologică „Sănătatea și bunăstarea 

copiilor:Realități și intervenții intersectoriale” 

MSMPS august 

reprezentanții DAS și IP atelier de lucru ”Rolul organelor de drept și 

serviciilor sociale în obținerea unui răspuns comun 

coordonat la cazurile de violență în familie” 

OSCE noiembrie 

reprezentanții DAS și IP seminar ”Consolidarea mecanismului de prevenire 

a cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict 

cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale” 

Institutul de 

Reforme Penale 

 

Ialoveni 

specialiştii DAS seminar„SNR” MMPSF mai  

managerii şcolari, 

directorii adjuncţi pentru 

educaţie, diriginţi 

cursuri de instruire în domeniul prevenirii şi 

eliminării discriminării pentru cadrele didactice din 

învățământul general 

Fondul Naţional 

pentru Democraţie 

din SUA 

aprilie  

Taraclia 

coordonatorul EMT atelierul naţional ,,Evaluarea SNR pentru protecția 

și asistența victimelor și potențialelor victime ale 

TFU” 

MMPSF, 

OIM, 

ICMPD   

iunie 

membrii CT, 

reprezentanții DAS, 

procurorul specializat, 

inspectoratul de poliție 

atelier regional privind schimbul de bune practici 

în domeniul prevenirii TFU  

SP, OSCE decembrie 

Cimişlia 

angajaţii IP, reprezentanți 

APL, primari, asistenții 

sociali, angajații din 

domeniul asistenței 

medicale și educației 

atelierul de lucru ”Tendinţe, progrese şi provocări 

în prevenirea şi combaterea TFU” 

SP,OIM aprilie 

Cantemir 

angajaţii IP, reprezentanți 

APL, asistenții sociali, 

angajații din domeniul 

atelierul de lucru ”Tendinţe, progrese şi provocări 

în prevenirea şi combaterea TFU” 

SP, OIM aprilie 



 
 

 

De asemenea este de remarcat că în perioada 11-12 mai 2017, președinții CT din raioanele 

Anenii Noi, Glodeni, Leova, Ocnița, Orhei, Ungheni, Sîngerei, Soroca, vicepreședintele CT Chișinău, 

specialiștii Direcției de poliție și Direcției pentru protecția drepturilor copilului din municipiul 

Chișinău au beneficiat de o vizită de studiu în Alba Iulia, România, organizată cu scopul schimbului de 

bune practici în domeniul cooperării între autorități și societatea civilă în vederea realizării în comun a 

activităţilor specifice de prevenire, asistenţă şi protecţie centrată pe victimele TFU, precum şi activităţi 

de combatere a acestui fenomen, inclusiv a cerşitului.  

În perioada martie-octombrie 2017, cca 270 specialiști (membrii CT, EMT, primari, asistenți 

sociali, polițiști, medici de familie, cadre didactice, psihologi, alți specialiști cu competențe în 

domeniu, reprezentanți ai societății civile) din 9 UAT (Căușeni – 28.03.17, Cantemir – 11.04.17, 

Leova – 19.04.17, Cimișlia – 26.04.17, Ungheni – 02.05.17, Orhei – 11.05.17, Soroca – 17.05.17, 

Șoldănești – 24.05.17, Chișinău – 18.10.17) au participat în cadrul atelierelor de lucru, cu genericul 

”Tendințe, progrese și provocări în prevenirea și combaterea TFU”.  

În luna octombrie, 162 de specialiști din 34 de raioane (excepție UTA Găgăuzia) au interacționat 

în cadrul atelierelor regionale, ce au avut drept obiectiv diseminarea bunelor practici preluate în cadrul 

vizitei de studiu realizate în județul Alba Iulia, România. În cadrul întrunirilor desfășurate în teritoriu 

au fost prezentate diverse informații tematice, identificate necesităţile și problemele cu care se 

confruntă APL, precum și au fost diseminate materiale informative. 

asistenței medicale și 

educației 

Hînceşti 

membrii EMT, primarii, 

asistenții sociali, 

specialiștii DASFP, IP, 

DÎ, SAAP, Spitalul 

raional  

seminar “Consolidării capacităților membrilor 

EMT privind identificarea, evaluarea, referirea, 

asistarea, monitorizarea victimelor și potențialelor 

victime ale violenței, neglijării, exploatării și 

traficului” 

CNPAC 
martie-

iunie 

specialistul principal în 

protecția drepturilor 

copilului 

seminar ”Consolidarea capacităților secretarilor 

Consiliilor raionale pentru protecția drepturilor 

copilului” 

CNPAC   

decembrie 

specialistul principal în 

problemele familiilor cu 

copii în situație de risc 

atelier de co-creare a instrucțiunilor EMD în 

prevenirea și combaterea violenței domestice în 

baza experienței r.Cahul, Căușeni,Drochia, Hîncești 

UN WOMEN 

decembrie 

specialistul principal în 

problemele familiilor cu 

copii în situație de risc 

activitatea ”16 zile de activism împotriva violenței 

de gen” 

Biroul de 

Probațiune  noiembrie 

Sîngerei 

specialiștii DAS 

atelier”Familii fără hotare – rolul profesioniștilor 

în protecția copiilor a căror părinți pleacă peste 

hotare”  

Fundația Terre des 

Hommes  
februarie 

 

specialiști din instituțiile 

de învățământ 

atelierele “Şcoala tânărului specialist.  Strategii de 

prevenire și intervenție asupra violenței, neglijării, 

exploatării și trafic a preșcolarului în contextul 

influenței migrației părinților asupra vieții 

psihosociale ale elevului” și“Aplicarea procedurii 

de organizare instituțională și de intervenție a 

lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile 

de abuz, neglijare, exploatare, trafic” 

- 
martie, 

aprilie 

coordonatorul EMT atelierul naţional ,,Evaluarea SNR pentru protecția 

și asistența victimelor și potențialelor victime ale 

TFU” 

MMPSF, 

OIM, 

ICMPD  

iunie 

membrii EMT 

atelierul de lucru ”Rolul echipelor 

multidisciplinare în soluționarea cazurilor  în 

cadrul SNR și mecanismul intersectorial de 

cooperare” 

MSMPS, 

 
octombrie 

coordonatorii din 

instituţiile de învățământ 

atelier „Cerinţe de actualizare a Politicii de 

protecţie a copilului în instituţia de învăţământ”  

CIDDC, UNESCO, 

MECC  
decembrie 



 
 

În 05-06 decembrie 2017 secretarii CT din Fălești și Cimișlia au participat la evenimentul de 

închidere a proiectului ”Combaterea traficului de ființe umane și a crimei organizate – faza2 

(THB/IFS/2)”, desfășurat la Istanbul, Turcia. 

Specialiştii cu competenţe în domeniu au fost antrenați și în cadrul evenimentelor organizate la 

nivel local (ședințe, mese rotunde, seminare, etc.). În total, la asemenea activități au fost înregistrate 

6315 de participări, cu implicarea membrilor EMT, profesioniștilor din cadrul APL, din sfera 

educației, ocrotirii sănătății, asistenței sociale, organelor de drept,etc. 

 

Grafic, datele analizate reflectă următorul tablou: 

 

EMT-653

APL-700

Primari-64

ATOFM-46

Învățământ-1952

Asistența socială-1246

Asistența medicală- 1491

Organele de drept-163

 
II. PREVENIREA TFU 

 

Prevenirea TFU a reprezentat o prioritate în continuă creștere în ultimii ani. În circumstanţe 

ideale, eforturile depuse de către actorii comunității antitrafic în vederea prevenirii TFU ar trebui să 

reducă considerabil acest fenomen. 

Instrumentul cel mai des utilizat în limitele conceptului general și național de prevenire a 

victimizării persoanelor, îl constituie campaniile publice, desfășurate inclusiv și la nivel local. În lunile 

martie-mai și octombrie 2017 a fost desfășurată Campania de informare ”Invizibili printre noi” (în 

raioanele Căușeni, Cantemir, Leova, Cimișlia, Ungheni, Orhei, Soroca, Șoldănești și municipiul 

Chișinău) cu suportul financiar al Misiunii OIM în Moldova, fiind organizată de SP cu CT din cele 9 

UAT nominalizate. La evenimente au participat conducătorii consiliilor raionale, specialiștii din 

subdiviziunile structurale ale consiliilor locale, subdiviziuni desconcentrate în teritoriu ale altor 

instituții publice, primarii comunelor, elevii și populația locală, agenții de presă și media (radio și TV), 

etc. 

În perioada 16-22 octombrie 2017, al VI-lea an consecutiv a fost desfășurată Campania 

naţională „Săptămâna de luptă împotriva TFU”. CT au coordonat realizarea activităților la nivel 

local. Rezultatele obșinute, au fost reflectate în nota informativă, elaborată în acest context 

Deopotrivă importante sunt și comunicatele de presă plasate pe paginile web și de socializare, 

re/surselor de informare revenindu-le un rol cheie în prevenirea TFU. 

Prin intermediul publicațiilor video, audio sau scrise, populația poate cunoaște că TFU, poate fi, 

dacă nu eradicat, atunci măcar diminuat. Pentru a fi protejat, publicul larg trebuie să vadă, să audă sau 

să citească despre particularitățile, riscurile și consecințele fenomenului TFU, instituțiile care acordă 

asistență și protective, serviciile disponibile, etc. 

APL în parteneriat cu mass-media locală au întreprins acțiuni comune în vederea informării și 

sensibilizării populației (a se vedea tabelul nr.2). 

Tabelul nr.2 

UTA Denumirea articolului Sursă media Perioada  

 

 

 

 

“Participarea activă a femeilor și bărbaților la 

viața publică, politică și socială – alternativă a 

migrației” 

TV Prim Glodeni Februarie 

Sor TV Iunie  

”Săptămâna de luptă împotriva TFU”   www.liceulmihaieminescu.org Octombrie  



 
 

 

 

 

Bălți 

”Campania națională  Săptămâna de luptă 

împotriva TFU” 
www.anofm.md Octombrie  

”Ședința echipei multidisciplinare privind 

pilotarea Mecanismului Interinstituțional de 

Referire pentru re(integrarea) cetățenilor 

Republicii Moldova reîntorși de peste hotare” 

rețeaua internă a ANOFM - 

Intranet 
Noiembrie  

”Diseminarea informației privind migrația 

ilegală/legală a forței de muncă. ”Oportunități de 

angajare în țară” 

Rețeaua internă a ANOFM - 

Intranet 
Decembrie  

 

 

Briceni 

Informații despre instituțiile cu competențe în 

domeniul prevenirii și combaterii TFU 

www.briceni.md 

 

 

Octombrie 

Video tematic Ecranul TV din incinta DAS 

”Lansarea Campaniei naţionale Săptămâna de 

luptă împotriva TFU” 

www.briceni.md, 

Ziarul Meleag Natal, 

rețele de socializare 

Cantemir ”Campania de informare Invizibili printre noi” Ziarul ,,Sud Express” Aprilie  

Căușeni  ,,Prevenirea şi combaterea violenței față de 

femei și TFU” 

Studio-local August 

Drochia 

 

”Școlarizarea lucrătorilor medicali cu metodele 

de identificare și asistență a victimelor TFU” 

Ziarul ”Glia Drochiană” 

www.gliadrochiana.info Octombrie 

 ”Problema TFU și alte infracțiuni conexe”  

”Fii informat pentru a nu fi traficat” 

Dubăsari 

”TFU”   www.dubasari.md  Mai 

”Săptămâna de luptă împotriva TFU” 
www.dubasari.md, 

pagina Facebook IP 
Octombrie  

,,Violența nu te face puternic! Prevenirea si 

combaterea violentei în mediul școlar” 
www.dubasari.md 

Ședința de totalizare a CT  Decembrie  

Edineț 
”Fenomenul TFU” Ziarul ”Curierul de Edineț” 

  

Octombrie 

”Cine poate fi victimă a TFU” 

Ocnița 

 

”Despre importanța comunicării dintre prinți și 

copii” 

edit.ocn.md 

  

Aprilie    

”Copii “speciali”care merită atenție deosebită” Mai 

”Patrula de informare în acțiune” Iunie 

”Nu poate fi nimic mai frumos decât un copil 

fericit și sănătos” 

Iunie 

“ Ia –ți 5 minute și începe lupta împotriva TFU” Publicația periodică 

”Stelele Nordului” 

Octombrie 

“Zi Europeană Antitrafic” 

Soroca ”Lansarea Campaniei de informare ”Invizibili 

printre noi” 

Sor TV, 

www.play.md 

Mai  

 

 

Sîngerei 

”Combaterea consumului de droguri, TFU și 

SIDA” 

Publicația “Ecoul-Nostru” 

www.singerei.md  

Martie, 

aprilie 

Schimb de bune practici în domeniul prevenirii 

și combaterii TFU 
www.singerei.md  Octombrie  

Ștefan-

Vodă 
”TFU - sclavie” Ziarul ”Prier-Info” August  

 

 

Șoldănești 

“Avem persoane exploatate?” Ziarul “Acasă” 

Mai ”Ziua internațională a copiilor dispăruți” Impuls TV 

”Campania de informare Invizibili printre noi”  Impuls TV 

”Săptămâna antitrafic la Șoldănești” Ziarul “Acasă” Octombrie 

 ”Campania de informare ”Invizibili printre noi” Cim TV Aprilie  

http://www.anofm.md/
http://www.dubasari.md/
http://www.dubasari.md/


 
 

 

Un alt aspect în prevenirea TFU și identificarea cazurilor, îl constituie efectuarea raziilor sau a 

controalelor tematice în teritoriu, în special, la agenții economici din sectorul agricol și zootehnic. 

UAT care au depus eforturi în realizarea acestor controale, precum și constatările afectate, sunt 

menționate în următorul tabel: 

Tabelul nr. 3 

Cimișlia  

  

  

Campania naţională “Săptămâna de luptă 

împotriva TFU” 

 

 
Octombrie  

 
“Fenomenul TFU şi prevenirea lui în rândul 

tinerilor”  

”A început săptămâna de luptă împotriva TFU” Ziarul “Gazeta de sud”, 

Fălești 

 

 

”Serviciul Telefonul copilului” 

Ziarul „Patria mea” 

 

Februarie 

Exploatarea prin muncă-viciu social 
Aprilie 

”Campania Fii stăpân pe siguranța ta!” 

”Ocrotirea copiilor cu un statut speciale  

MAXIMĂ MONITORIZARE” 
Iunie 

„Cooperarea intersectorială pentru asigurarea 

bunăstării copilului în situație de risc” 

Rîșcani 
”Toleranță zero violenței în familie!”  

Ziarul ”Eveniment Actual”  

Ianuarie  

”TFU - o încălcare a drepturilor omului” Noiembrie 

Ungheni ”Ce știu copii despre violență?” Publicația ”Unghiul” Noiembrie  

Taraclia ”Inspectoratul de poliție acționează” NTS TV Decembrie 

UAT 
Specialiștii implicați Localitatea Perioada Constatări 

1. Anenii Noi 
primari,  asistenți sociali, 

polițiști de sector 

toate 

primăriile 

din raion 

iunie 
identificate 2 familii aflate în 

situaţie de dificultate 

 

 

 

 

2. Cimișlia reprezentanții IP 

localitățile: 

Coștangalia,  

Selemet  

Maximeni, 

Javgur, 

Marienfeld,  

Coștangalia, 

Selemet 

Topala 

 

aprilie, 

aprilie, 

aprilie, 

mai, 

octombrie,  

octombrie, 

octombrie, 

octombrie 

situații, care nu corespund 

normelor legale, nu s-au 

depistat 

3. Chișinău specialiști din cadrul 

DMPDC, asistenți 

sociali, polițiști 

în raza 

oraşului (37 

razii) 

pe parcursul I 

semestru 

dificultăți de plasament al 

”copililor străzii” în centre 

specializate. 

4. Călărași membrii EMT - mai, iunie 

nu au fost identificate cazuri 

de TFU 

5. Căușeni polițiști de sector, 

asistenți sociali 
stânele 

pe parcursul 

anului 

6. Dondușeni reprezentaţii DAS, IP, 

ATOFM, ofițeri de 

investigații al Biroului 

Zonal Poliție Criminală 

25 razii 

 

periodic, pe 

parcursul anului 

7. Drochia 

polițiștii de sector 
21  

de localități 

pe parcursul 

anului 

situații, care nu corespund 

normelor legale, nu s-au 

depistat 

8. Glodeni 
membrii EMT stânele  

august-

septembrie 

un copil minor era implicat 

în activitățile de oierit 

 

 

9. Orhei 

polițiștii de sector, 

asistenții sociali 

comunitari 

 

localitățile: 

Neculăieuca, 

Peresecina, 

Teleșeu, 

Tabăra, 

 

ianuarie 

 

 

februarie, 

 

1 persoană activa ilegal 

5 persoane activa ilegal 

2 persoane activau ilegal 

1 persoană activa ilegal 



 
 

 

În cele ce urmează, sunt reflectate alte activități ale CT de a preveni TFU și de a reduce numărul 

victimelor TFU:  

1. CT Anenii-Noi s-a axat în mod special pe instruirea specialiștilor din cadrul DAS.  Eforturi 

considerabile s-au concentrat asupra creării bazei de date a copiilor din diverse grupuri sociale și a 

familiilor dezavantajate.  

2. CT Bălţi, paralel cu realizarea activităților instituționale în domeniul asistenței și protecției 

victimelor și potențialelor victime ale TFU, a organizat o serie de activități informative cu privire la  

pericolul şi consecinţele TFU şi a fenomenelor conexe (exploatarea imigranţilor, exploatarea sexuală 

comercială a copiilor, violenţa în familie, etc.). Printre evenimentele realizate enumerăm diversele 

evenimente instructiv-educative: ”Cum să nu devenim victime le TFU. Noțiuni de migrație legală și 

migrația ilegală peste hotare, semnele, etapele și consecințele TFU  

În instituțiile de învățământ au fost desfășurate ore de dirigenție și alte activități tematice 

extracuriculare (”Cum să  ne protejăm în mediul on-line”, ședințe cu părinții la subiectele ”Protecția 

copiilor de riscurile din mediul on-line”, ”Împreună împotriva violenței”). Au fost depuse eforturi în 

formarea şi dezvoltarea echipei de voluntari. Echipa de voluntari şi angajaţii Centrului SOTIS şi 

Coaliţiei Naţionale au organizat şi participat în cadrul Campaniei „One Billion Rising Moldova” şi 

flash-mob-ul „Viaţa fără Violenţă în Familie”. 

Cu sprijinul OAK FOUNDATION și A.O.”Onoarea și dreptul femeii contemporane” au fost 

realizate instruiri la modulul ”Doar tu, poți rupe lanțul TFU”. CSPT ”ATIS” a organizat seminarele cu 

genericul ”Profilaxia TFU ”. 

3. CT Basarabeasca a coordonat proiectarea unor filme informative cu genericul ”TFU”, 

distribuirea materialelor informaționale privind prevenirea violenței față de copii elaborate de CI „La 

Strada”, Realizarea flash-mob-ului ” Spune Nu Violenței”, expoziției de desen ”Familia fericită”.  

4. CT Briceni a comunicat despre activitățile organizate în comun cu reprezentanții serviciilor 

publice desconcentrate și descentralizate în teritoriu, instituțiile de învățământ, agenții economici, 

ONG-urilor și mass-mediei locale. Pentru 358 șomeri au fost organizate instruiri privind tehnicile, 

metodele de căutare a locului de muncă și riscurile migrației ilegale. În cadrul instituțiilor de 

învățământ primar și secundar general au avut loc ore de dirigenție, dezbateri, ore educative, dispute, 

sesiuni de informare, mese rotunde, concursuri de eseuri și desene, la care au participat elevi, cadre 

didactice și părinți. În cadrul adunărilor cu părinții a fost abordată tematica siguranței online. 

Piatra decembrie 2 persoane activau ilegal 

10. Rîșcani inspectorii în muncă 
localitățile 

raionului 

pe parcursul 

semestrului 

situații, care nu corespund 

normelor legale, nu s-au 

depistat 

 

11. Strășeni 

polițiști de sector, 

asistenți sociali, 

inginerul cadastral 

s. Micleușeni aprilie - 

 

12. Soroca 
inspector de muncă, 

polițiști de sector 
34 localități mai-iunie  

încălcarea regulilor sanitar-

veterinare, neoficializarea 

raporturilor de muncă  

13. Șoldănești reprezentanții IP 

25 razii 

localitățile 

raionului 

pe parcursul 

semestrului 
- 

14. Ștefan Vodă specialistul în 

securitatea muncii 
- 

ianuarie-

decembrie  
2 situații dificile 

15. Ungheni polițiști de sector, 

asistenți sociali,  

lucrători medicali 

or. Ungheni iulie-octombrie 
neglijarea copiilor de către 

părinți 

16. Taraclia  
șefii secțiilor sectoriale 

de securitate publică 
- periodic 

situații, care nu corespund 

normelor legale, nu s-au 

depistat 

17. Telenești 

- 3 comune  - 

lipsa cunoștințelor în 

domeniul TFU din 

localitățile rurale 



 
 

Consecințele TFU au fost comunicate tinerilor în cadrul petrecerii controalelor medicale din instituţiile 

şcolare şi universitare. Au fost proiectate filme generice.  

5. CT Cahul a plasat informaţii de acces public pe panoul Centrului Prietenos Tinerilor. 

6. CT Călărași a informat despre  activitățile realizate în cadrul instituțiilor de învățământ (ore 

educative, difuzare de filme, adunări părintești, concursuri de desen, precum și alte activități de 

sensibilizare. 

7. CT Cantemir s-a implicat în susţinerea şi organizarea în luna aprilie a Campaniei de informare 

,,Invizibili printre noi”. În total au fost estimaţi peste 4600 de vizitatori. În instituțiile școlare din 

circumscripție elevii au fost sensibilizați asupra fenomenului TFU”.  

8. CT Căuşeni a declarat organizarea diviselor evenimente tematice (mese rotunde, ședințe, lecții 

publice, ore de dirigenție, etc.) de comun cu DASPF, AOFM, DÎ, IP, cu implicarea persoanelor adulte 

și a tinerilor din raion.  

De asemenea este de remarcat activitatea Centrului Maternal „Pro Familia din Căuşeni” şi 

Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor și potențialelor victime ale TFU(CAP). Pe perioada 

anului 2017 în cadrul Centrului au fost asistate 32 cazuri, inclusiv 1victimă a TFU. 

Inspectoratul teritorial de muncă Căuşeni a întreprinse măsuri de sensibilizare a agenţilor 

economici din teritoriu și au organizat au avut întâlniri tematice în cu primarii localităților. 

Inspectoratul de poliție, a depus eforturi în crearea grupurilor de lucru comune în vederea prevenirii, 

precum și depistării, documentării cazurilor legate de TFU și migrației ilegale. Întru prevenirea şi 

combaterea TFU CT colaborează cu alte comisii locale pentru protecţia drepturilor copilului.  

9. CT Chişinău a raportat o gamă variată de activităţi de sensibilizare şi informare. În acest 

context, specialiștii DMPDC au participat în cadrul seminarului republican cu genericul ”Politica de 

protecție a copilului”; consultarea individuală și de grup a 7 specialiști referitor la completarea 

Raportului privind asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, 

neglijării, exploatării, traficului; implicarea adulților în cadrul Universității părinților ”Copilul singur 

acasă”; realizarea discuțiilor tematice cu copii și părinții; actualizarea bazei de date și acordată 

asistență copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare. Au fost vizitate la domiciliu 

familiile aflate în dificultate, fiind informate despre pericolul TFU. 

Elevii au avut posibilitatea să participe la lecții profilactice, discuții, dezbateri, jocuri de rol, 

concurs de desene, mese rotunde, training-uri, elaborarea posterelor la tema  „Pericolele navigării pe 

internet și rețele de socializare – forme de recrutare a victimelor traficului de ființe umane”, ”Spune nu 

traficului de femei”, concursul desenelor ”TFU în viziune a copiilor”, expoziţia de promovare a 

modului sănătos de viață, Campania de informare ”O zi fără tutun”, flash-mob-ul ”O viață nu costă 

nimic, nimic nu valorează cât o viață” precum şi să dezbată subiectele după vizionarea filmelor 

”Capcana”, ”Tu nu ești marfă”, ”Munca forțată sau obligatorie”, ”Trust”, ”Lyli 4-ever”, ”Ziua de 

naștere” şi ”Mărturii ale victimelor TFU”, etc. Părinții au participat la discuții privind consecințele 

neglijării copiilor și ale TFU. 

Tinerii, au abordat în cadrul meselor rotunde „Promovarea inițiativelor de tineret”, „Oportunități 

de studii peste hotare - șansa valorificată de tinerii capabili și activi”, „Participarea tinerilor la procesul 

decizional în parteneriat cu APL, APC”, „Viața ta contează! Ai grijă de ea!”, „Migrația și impactul ei 

asupra dezvoltării interpersonale a adolescentului” și „Gestionarea timpului liber în perioada 

adolescenței”, „Cum să nu cazi în mreaja viciilor și a moravurilor?” și „Riscul de a deveni victimă”. 

Cadrele didactice, de asemenea au fost instruite în cadrul seminarelor și reuniunilor metodice 

„Managementul clasei de elevi – gestionarea situațiilor de criză”, „Competențe interpersonale, civice, 

morale – instrument în realizarea educației de calitate”, „Inițierea și gestionarea traumelor psihice la 

copii”, „Competențe manageriale în diminuarea situațiilor de conflict”, „Rolul dirigintelui de clasă în 

activitatea de prevenire și reducere a fenomenelor antisociale” , etc. Tinerii specialiști au fost  inițiați 

în activități de protecție a drepturilor copilului. 

Sunt de menționat și realizarea campaniei „Împreună pentru prevenirea delicvenței juvenile”, și 

„Să creștem fără abuz, neglijare, exploatare, trafic”, lunarului cunoștințelor juridice „Noi și Legea” , 

Zilei siguranței pe internet în cadrul cărora au fost petrecute ore de dirigenție, prelegeri, dezbateri, 

întâlniri cu specialiștii din domeniul justiției, concursuri, emisiuni radiofonice etc. 

10. CT Cimişlia a întreprins un şir de măsuri de prevenirea şi combaterea TFU, cum ar fi: ore 

informative, şedinţe informaţionale tematice, dezbateri publice, mese rotunde, seminare atât pentru 

elevi, părinţi, cât şi pentru publicul larg. Au fost desfăşurate flash-mob-uri cu genericul „Copii 



 
 

dispăruți - flori de nu mă uita” şi diseminate materiale informative, inclusiv în domeniul profilaxiei 

violenţei domestice. Administrația raionului a oferit suport în realizarea spectacolului “Corp de copil” 

despre abuzul sexual şi potențialele jertfe ale TFU.   

11. CT Criuleni.  Aspectul prioritar în prevenirea şi combaterea TFU a fost axat pe sporirea 

interacţiunii dintre actorii implicaţi şi acordarea asistenţei victimelor şi potenţialilor victime în 

prevenirea acestui fenomen. 

O parte a acţiunilor întreprinse în acest domeniu au fost realizate prin intermediul instituţiilor 

educaţionale din raion.  

În acest sens s-au desfăşurat lecţii de educaţie, ore de dirigenţie, mese rotunde în instituţiile de 

învățământ (“TFU - consecinţe, riscuri, Prevenirea TFU”,”Riscuri şi consecinţe ale încrederii oarbe în 

persoane necunoscute”, „Fiinţa Umană nu e de vânzare”, „Surprize neplăcute în viaţa adolescenţilor”, 

„Traficul ilicit de fiinţe umane, nu căuta o viaţă mai buna peste hotare”, „Eliberează-te de încrederea 

oarbă!”) Liceenii au participat la flas-mob-ul „NU TFU!”.Elevilor din ciclul gimnazial şi liceal le-au 

fost difuzate filmele „Marfa şi banii”, „Lupta împotriva TFU” şi „Mărturiile victimelor TFU” şi 

facilitate întâlniri cu asistenţii sociali, inspectorii de sector din localitate. În cadrul adunărilor cu 

părinţii au fost discutate subiectele referitor la siguranţa copiilor şi necesitatea de a fi informat. 

Activitatea asistenţilor sociali a fost remarcată prin monitorizarea şi evaluarea situaţiilor 

familiilor aflate în situaţii de risc. 

Este de notificat și implicarea Inspecţiei teritoriale a muncii, care are drept obiectiv diminuarea 

muncii la negru.  

12. Prin intermediul DÎ din Donduşeni au fost organizeze multiple activităţi: dezbateri, mese 

rotunde, ore de dirigenţie, expoziţii, vizionare de video, etc. Mai sunt de menţionat: lecţiile la temele 

„Prevenirea suicidului la preadolescenți și adolescenți”, derularea filmului „Minorii nu trebuie să fie 

exploatați”, „Siguranța jocurilor on-line”, medalionul literar „Femeia fericită e o femeie protejată”, 

expoziția de desene „O lume mai bună, o lume mai frumoasă”, concursul de desene pe asfalt „Stop 

TFU”, masă rotundă „TFU-consecințe și acțiuni de combatere”, gazete de perete. Managerii 

instituțiilor de învățământ au fost implicați în discuții privind  siguranța jocurilor on-line. 

13. CT Drochia a raportat mini-târgul de angajare în câmpul muncii (a persoanelor de etnie 

romă) realizat reprezentanții QUALITY HUB, Festival raional de teatru social cu tema: ”Un mediu 

sănătos adolescenților – prevenirea TFU”. Copiii care frecventează Centrul ,,Căldura Casei” au 

beneficiat de seminarele tematice: „Capcanele adolescenței. Traficul de persoane”,”Metodele de 

prevenire a TFU”, „Combaterea TFU”.  În cadrul activităților de profilaxie, Programul ”12+” s-a 

desfășurat activitatea ”Traficul de copii”. Per total au fost estimaţi implicarea a peste1400 de elevi în 

activităţi tematice.  

14. CT Dubăsari a raportat că deciziile luate în cadrul şedinţelor sunt aduse la cunoştinţa 

publicului prin intermediul publicaţiilor în buletinul informativ „Dubăsărenii”, pagina oficială a 

raionului, site-urile de socializare Facebook şi Odnoklasniki. Specialiştii cu competenţe în domeniu, în 

cadrul audienţei, informează cetăţenii despre existenţa pericolului de trafic şi care este modul de 

evitare pentru a nu deveni o victimă a acestui fenomen. 

În toate instituţiile de învățământ din raion, pentru elevi au fost organizate întâlniri cu 

reprezentanţii organelor de drept, lecţii, mese rotunde, expoziții de desene, ore educative, competiţii 

sportive cu tematica privind prevenirea TFU(,,Adolescenţa e mai frumoasa în siguranţă”, ,,Nu TFU”, 

,,Elaborarea portretului psihologic al victimei traficului de fiinţe umane”, ,,TFU, mit sau realitate”, 

„Nu crede în vise false, spune NU traficanților”).   

De către IP de comun cu DÎ au fost prezentate filmuleţe despre soarta celor implicaţi în TFU şi 

măsurile de combatere a acestui viciu, factorii de risc şi numerele de telefoane de urgenţă la care se 

poate de apelat. Alături de elevi, în cadrul acestor întâlniri au participat manageri ai instituţiilor de 

învățământ, profesori, psihologi şi părinţi. În  discuţii au fost abordate inclusiv problemele privind 

impactul asupra sănătăţii tinerilor al drogurilor, alcoolului, fumatului.  

În perioada raportată, 46 de familii cu copii în situaţie de risc au fost vizitate la domiciliu de 

către membrii EMT-urilor în vederea stabilirii necesităţilor şi/sau monitorizării situaţiei.  

15. CT Edineț a coordonat desfăşurarea campaniilor informaţionale, acţiunile de informare a 

populaţiei prin intermediul mas mediei, activităţile informative petrecute în instituţiile şcolare. 

16. CT Făleşti şi-a orientat activitatea pe consolidarea relaţiilor intersectoriale şi parteneriatele 

cu organizaţiile necomerciale, implementarea obiectivelor propuse. 



 
 

17. Administraţia Floreşti, în activitatea sa a pus accent pe consolidarea capacităţilor membrilor 

CT şi EMT referitor la aspectele de prestare a serviciilor sociale, inclusiv de asistenţă telefonică 

gratuită din ţară. Astfel, specialiştilor cu competențe în domeniu le-au fost distribuite materiale 

informative. Lunar în fiecare localitate, asistenţii sociali comunitari informează cetăţenii în prevenirea 

şi combaterea TFU. Elevii au vizionat filme bazate pe mărturiile victimelor TFU.  

18. CT Glodeni a organizat activităţi cu genericul ”Stop TFU” pentru 30 elevi și a realizat  lecţii 

deschise, la grădiniță expoziția de manuale. Familiile social vulnerabile au beneficiat de consiliere 

informaţională. 

19. Prin intermediul CT Hînceşti au fost derulate spoturi video bazate pe mărturiile victimelor 

TFU, violenței în familie și formelor de exploatare. 

În instituţiile de învăţământ au fost organizate circa 40 mese rotunde cu diverse tematici
 

(“Capcanele adolescenței. Traficul de persoane”, “Traficul de copii prin intermediul tehnologiilor 

informaţionale”, ”Să spunem nu - TFU”, ” TFU- boala secolului”, ”TFU – problemă globală”, ”factorii 

care contribuie la fenomenul TFU”, ”O persoană informată – o persoană protejată”). 
 De asemenea au fost desfăşurate ore de dirigenți, expoziții de desene şi de postere (”TFU – o 

încălcare  a drepturilor și demnității umane”, ”Stop TFU”, ”Persoanele vulnerabile – victime ale TFU”, 

”Traficul în rândul minorilor”, ”Cauzele ce favorizează TFU”, ”Ce trebuie să știm despre TFU” , 

”Traficul de copii  cu cine plec la școală”). 

În vederea familiarizării celor 39 şefi de sectoare de poliție despre modificările legislaţiei în 

domeniul combaterii TFU şi violenței în familie, aceştia au fost întruniţi în şedinţă de lucru. 

Participanţilor le-au fost repartizate pliante cu caracter informaţional privind ONG-urile şi instituţiile 

de stat, care pot acorda ajutor calificat victimelor TFU.  

20. CT Ialoveni a declarat că au fost realizate activităţi de prevenire primară, secundară şi 

terțiară a TFU, la care au participat 1430 de copii și tineri. Au fost acordate măsuri de asistenţă socială 

a copiilor cu nevoi speciale (colaborarea cu familiile din situaţie de risc, antrenarea copiilor în diverse 

activităţi extraşcolare, etc.) 

La orele de „Educaţie civică” şi dirigenţie au fost analizate şi discutate  prevederile actelor 

internaţionale ratificate de Republica Moldova în domeniul TFU. În cadrul orelor de educaţie pentru 

sănătate au fost susţinute de prelegeri cu tematica „Exploatarea sexuală – risc major pentru sănătate” şi 

„Pericolul TFU”. 

Elevii claselor a IX-a – a XII-a au discutat filmelor de scurt metraj vizionate, iar la orele de 

dirigenţie au discutat următoarele subiecte: „Cauzele şi consecinţele  TFU”, „Tinerii împotriva TFU”, 

“Informarea este o formă de libertate”,“Victime ale mafiei”, “Femeia între alb şi negru”, „Formarea 

abilităţilor de luare a deciziilor în situaţii riscante”. Elevii claselor IX-XII-a împreună cu diriginţii au 

analizat şi discutat prevederile actelor internaţionale ratificate de Republica Moldova în domeniul 

prevenirii şi combaterii TFU în cadrul orelor de educaţie civică şi dirigenţie. 

Expoziţiile de carte ”Anti TFU” şi  „TFU şi egalitatea genurilor în Moldova” au oferit platformă 

pentru distribuirea pliantelor şi fluturaşilor informativi. 

Printre alte activităţi relevante sunt de menţionat şi orele de educaţie pentru sănătate susţinute de 

prelegeri cu tematica „Exploatarea sexuală – risc major pentru sănătate”, completarea fondului de carte 

din bibliotecile şcolare cu broşuri  tematice, formarea unor echipe de elevi voluntari care au distribuit 

materiale informative, asigurarea accesului populaţiei la Internet prin intermediul punctelor de acces 

public organizate în Centrele de resurse din şcoli, bibliotecilor, referirea minorilor din grupul de risc, 

care au absolvit cursul gimnazial sau au depăşit vârsta obligatorie de şcolarizare către organele 

competente, distribuirea fiecărei instituţii de învățământ primar şi secundar general, suport de 

materiale (broşuri ,,20 întrebări şi răspunsuri despre copii, pentru părinţii care pleacă peste hotare”, 

ghiduri, afişe, pliante, fluturaşi cu conţinut al telefoanelor liniei fierbinţi şi informaţii de prevenire a 

fenomenului TFU), distribuirii materialelor video („Dreptul la protecţie legală pentru fiecare persoană 

traficată femei/ bărbaţi”şi EU Antitraffiking Day în Moldova”).  

Activităţile expuse au fost realizate şi au avut impact datorită elaborării circularei prin care a fost 

recomandat factorilor de decizie din instituţiile de învățământ primar şi secundar general, organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor tematice curriculare şi extracuriculare privind promovarea activă a 

politicilor de prevenire şi combatere a TFU, stabilirii, menţinerii relaţiilor de parteneriat cu ONG în 

domeniu, precum şi mediatizării evenimentelor.  



 
 

21. CT Leova a organizat dezbateri publice, mese rotunde, şedinţe cu părinţii, ore educative, 

concursuri de desene pentru copii. Au fost proiectate filme pentru elevi. Au fost organizate ședințe cu 

părinții la tematica prevenirea separării copilului de familie, prevenirea delicvenței juvenile. În 

instituțiile școlare a avut loc evaluarea grupurilor de risc de către psihologii școlari și diriginți. 

Elevii a fost implicaţi în activităţi informative cu genericul ,,Informat. protejat”, ”Oare ne 

cunoaștem noi  înșine?”, ,, Ferește-re de muncă ,,ușoară și perfectă,”, ”Internetul poate fi o 

capcană”, ,, Prevenirea TFU și a exploatării prin muncă”, ,,Ferește-re de muncă ,,ușoară și perfectă”, 

”Ce trebuie să cunoști despre exploatare prin muncă”, etc.  

De asemenea a fost oferită asistență în repatrierea copiilor cu asigurarea serviciilor de îngrijire și 
monitorizarea cazurilor de repatriere.  

Lucrătorii medicali au fost instruiţi referitor la particularităţile de identificare și asistență 

medicală a victimelor TFU.  

22. CT Nisporeni, în decursul perioadei de referinţă a susţinut organizarea campaniilor de 

sensibilizare a comunităţii şcolare din instituţiile raionului, părinţilor în scopul sporirii nivelului de 

cunoştinţe privind TFU şi a serviciilor prestate în domeniu. Au fost efectuate vizite la domiciliul 

familiilor socialmente-vulnerabile în vederea informării despre pericolul TFU. Membrii EMT au 

beneficiat de atelieru de lucru “Aplicarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi potenţialelor victime ale abuzului, neglijării, exploatării şi traficului 

de copii”.  

23. CT Ocniţa, a organizat multiple campanii de informare: Campania publică de informare cu 

privire la pericolul, consecințele TFu și a fenomenelor conexe (exploatarea imigranților, exploatarea 

sexuală a copiilor), Campania de informare “Viața fără violență” susținută de către A.O.”Stimul” și 

Campania de informare “Consolidarea capacității societății civile pentru participarea incluzivă în 

societate a celor mai marginalizați părinți și copii”, realizată de către DASPF, DÎ în parteneriat cu CCF 

Moldova.  

Elevilor le-au fost distribuite materialele informaționale privind prevenirea violenței la copii.  

Alături de părinți și profesori liceenii au participat la sesiunea de informare “Exploatarea muncii 

copilului”.  

Peste 30 de familii social vulnerabile au fost informate despre pericolul și consecințele TFU. 

24. În perioada raportată, raionul Orhei a fost gazdă Campaniei ”Invizibili printre noi”, 

localnicii au avut acces la mesajele inscripționate pe figurine. Desfășurarea evenimentului a fost 

reflectată pe site-ul consiliului raional.  

Pe panoul informativ cu titlul generic ”Informația înseamnă putere”, sunt disponibile pliantele 

informative ”Și tu poți fi o victimă”, ”Să încetăm violența”, etc. 

În perioada de referință a fost organizată expoziția de publicații ”Ce este TFU?” și ”Opriți 

TFU!”,„Cunoaşteţi drepturile”, ”E bine să ştii”, „Şi eu am drepturi”, etc. 

În cadrul Liceului teoretic ”I.L. Caragiale” au fost realizate revistele bibliografice ”Cine pot fi 

victime ale TFU?”. Liceul teoretic ”A. Russo” a organizat lecţia publică ,,Europa – un drum spre o 

nouă viață”, iar în incinta Colegiului de medicină, cu sprijinul CI La Strada  a fost derulate filme.  Au 

mai fost realizate reviste bibliografice ,,Cine pot fi victime ale TFU?”, Conferinţă familială  în vederea 

promovării egalităţii de gen şi a particularităților de abordare a copiilor în situaţie de risc. 

25. CT Rîşcani a menționat despre desfășurarea meselor rotunde, orelor de dirigenție, discuțiilor 

individuale despre riscurile de a fi racolat pentru trafic. La aceste evenimente au fost implicați elevi ai 

ciclului primar, gimnazial și liceal. 

26. În vederea realizării măsurilor incluse în Planul anual de acțiuni, CT Sîngerei a susținut 

organizarea în instituțiile preșcolare din raion activității la tema ”Nu pune mâna aici”,  în cadrul cărora  

părinții au fost informați despre riscurile la care pot fi supuși copii. În parteneriat cu CNPAC a fost 

realizat programul de prevenire a violenței față de copii, prin aplicarea metodei fir de nisip, la care au 

participat elevi din 24 de instituții de învățământ.  

Pentru disciplina Educația civică, în curriculum au fost indicate activități referitor la prevenirea 

și combaterea violenței, traficului cu implicarea copilului. La orele de dirigenție elevii au reflectat 

despre ”Semnele directe ale TFU” și ”Traficul de persoane. Consecințele comportamentului 

indiferent”. Elevilor le-a fost derulat materialul video „Mărturiile victimelor TFU”. Adolescenții și 

tinerii din raion, cu susținerea externă din cadrul proiectului ”Generație sănătoasă” au fost implicați în 



 
 

diverse activități realizate în cinci instituții de învățământ din raion privind prevenirea violenței. Și în 

taberele de vară a fost abordat acest subiect.   

27. CT Strășeni în colaborare și cu susținerea organizațiilor partenere CI „La Strada”, Centrul 

de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) și Centrul Național de Resurse 

pentru Tineri, pentru elevi au fost organizate: concursuri de desene, concursuri de eseuri, elaborarea de 

panouri publicitare, dezbateri, ședințe cu părinții, cu tematica „Copiii singuri acasă”,  “Să construim o 

societate fără violență”, “Într-un mediu liniștit voi fi fericit”, „Traficul de persoane”  

28. CT Soroca a susținut activitățile realizate în cadrul campaniilor informaționale, precum și 

cele desfășurate în cadrul programelor școlare și extrașcolare. 

29. Activitatea CT Şoldăneşti a fost remarcată prin realizarea orelor de educație civică tematice, 

orelor de dirigenţie („Sfaturi pentru prevenirea TFU”), ședințelor cu părinții („Agresivitatea în familie. 

Consecințe”, ,,Ființele umane nu au preț”), activităților extrașcolare („Consecințele şi efectele 

violenţei”, ”Nu fi victimă!”), demonstrarea filmelor, expoziţiilor tematice, diseminarea pliantelor, 

materialelor informative cu privire la problema TFU şi despre măsurile de protecţie şi prevenire a 

acestui fenomen. În vederea informării tinerilor, un aport considerabil a depus Centrul Prietenos 

Tinerilor în informarea părinților referitor la necesitatea activării acţiunii Control parental.  

Biroul de probațiune în parteneriat cu DASPF a desfășurat lecții instructiv-educative pentru 

condamnații suspendați condiționat pe termen de probă. La evenimente au asistat și rudele acestora.  

Medicii de familie în cadrul examinărilor medicale au informat pacienții despre riscurile și 

consecințele TFU. Astfel, 432 persoane migrante periodic, în cadrul examenului medical profilactic au 

fost. 

30. CT Ştefan Vodă s-a implicat în coordonarea acţiunilor de sensibilizare a populaţiei privind 

TFU şi consolidarea capacităţilor actorilor implicaţi în domeniul de prevenire şi combatere a TFU, prin 

următoarele activităţi: mese rotunde, şedinţe de informare, ateliere de lucru, ore de dirigenţie, 

concursuri de eseie și postere, derulare de filme, flash-mob-uri. La ședința Consiliului raional al 

elevilor a fost discutat aspectul privind prevenirea TFU. Tinerii au participat la un flash-mob tematic. 

În cadrul programelor extrașcolare, tinerii au fost antrenați în cadrul concursului ”Frumusețea nu se 

vinde” și  expoziției foto-documentare ”Pe un picior de iad”.  

 31. În domeniul prevenirii fenomenului TFU, CT Teleneşti a raportat desfăşurarea campaniilor 

informaționale de prevenire a TFU și migrației ilegale. Copiilor care s-au odihnit în tabere, de 

asemenea au beneficiat de evenimente tematice.   

 32. CT Taraclia a informat populația despre riscurile și consecințele TFU prin intermediul 

mass-mediei locale, afișării materialelor relevante pe panoul informațional, seminarelor și ședințelor 

tematice. Studenții Universității din Taraclia de asemenea au fost implicaţi în instruiri tematice
1
.  În 

revista raională ”Lumina” a fost publicat articolul „Traficul și pericolul angajării ilegale”.  

33. Analizând informaţia prezentată de către CT Ungheni, este de specificat faptul că pe 

parcursul perioadei de referinţă, în mare parte, adolescenţii şi tinerii au fost implicaţi în activităţile de 

sensibilizare despre prevenirea și combaterea TFU, riscurile acestuia și măsurile de prevenţie petrecute 

în instituţiile şcolare (”Învăț să-mi construiesc viitorul”, ,,Ce trebuie să cunoști despre TFU”, 

,,Prevenirea și combaterea TFU”, ,,Ființele umane nu au preț! Nu fi și tu o victimă”, ,,Mecanismul 

traficului de persoane”, ,,Cine sunt copiii care cad pradă traficanţilor”, ,,Ce este TFU”). Având drept 

subiect scenariul filmului ”Lilia 4ever”, precum și a altor filme documentare, elevii au fost implicați în 

discuții despre cauzele care generează TFU, consecinţele și manifestările acestui fenomen. Membrii 

senatului Liceului teoretic “Mihai Eminescu” au confecţionat şi distribuit fluturași informaționali. În 

parteneriat cu IP au fost realizate ședințe cu părinţii elevilor claselor a VI-a dedicată traficului de copii 

şi muncii silnice la copii. Centrul „CREDO”, în activitățile cu copii a abordat tematica TFU și 

consecințele acestei infracțiuni.   

Un grup de tinere au beneficiat de programul „Mellow pareting” la care a fost discutat despre 

cunoștințele pe care le au participantele și despre necesitatea de a-și întreține propriul corp, inclusiv 

primele experiențe sexuale, aspecte bune/rele ale sexului și de a ajuta participantele să mediteze asupra 

felului în care ar dori să afli copiii lor informații despre corpul lor și despre sex.  

 

                                                           
1 ”Prevenirea traficului” și ”Consecințele ilegale de angajare în țară și înafara ei”. 

  



 
 

Prin intermediul ATOFM din toate raioanele au fost prestate servicii de mediere și angajare în 

câmpul muncii, cursuri de antreprenoriat, consultații economice, etc. În cadrul Centrelor de Informare 

și Cluburilor Muncii au fost difuzate filme tematice și diseminate pliante privind riscurile migrației 

ilegale și migrație legală a cetățenilor Republicii Moldova peste hotare.   

De asemenea au fost distribuite diverse materiale informaționale, pliante, amenajate puncte 

informative și panouri corespunzătoare, bibliotecile, la fel, fiind implicate activ în instruirea elevilor pe 

subiectul TFU.  

 

III. PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA VICTIMELOR ŞI  

POTENŢIALELOR VICTIME ALE TFU 

 

Potrivit informaţiilor parvenite de la APL, pe parcursul perioadei de referință, în țară au fost 

înregistrate următoarele date statistice:  

Tabelul nr.4 

Total 2017 

Copii rămași fără grija unuia sau ambilor părinți, dintre care: 38252 
copii ai căror părinți sunt plecați peste hotarele țării 12232 

copii care locuiesc cu un singur părinte, celălalt fiind migrat 26020 

Copii aflați în situație de risc 48477 

Vagabondajul și/sau cerșitul practicat de către copii   206 

Copii supuși violenței sau neglijați 4707 

Tutelă instituită 4344 

Curatelă  instituită 1541 

 

Copii audiați în Camerele regionale
  
de audieri (art. 110

1
 din 

Codul de Procedură Penală), 

145 

 

Alte date alarmante constituie cele de abandon școlar. În republică au fost înregistrate 295 de 

cazuri (ceea ce constituie cu peste 100 % mai mult decât perioada raportată a anului 2016 (190)). 

În acest context, autoritățile urmează să se autosesizeze asupra situației din teritoriu pentru a 

identifica urgent motivele și redresa situația. 

 

Pentru a evalua situația la capitolul documentarea persoanelor aflate în evidența CT, s-a făcut o 

analiză în acest domeniu.  

Datele obținute relevă că în total au fost identificate 320 (ceea ce constituie cu 39,7% mai mult 

față de numărul de persoane fără documente de identitate, înregistrate de către CT în anul 2016), dintre 

care: 184 adulți și 136 copii. 8 dintre aceste persoane sunt victime ale TFU. 

De servicii de asistență în sensul documentării, au beneficiat 229 persoane, dintre care 122 sunt 

adulți, iar 107 sunt copii. Doar câteva CT au declarat sursa mijloacelor financiare utilizate în scopul 

documentării cetățenilor: Soroca - 2100 de lei,  Fălești - 1500, Ungheni - 300, din fondul de susținere 

socială a populației și Chișinău care a declarat 130 de lei donație din partea colaboratorilor DAS. 

 

A fost imposibil de sistematizat datele statistice referitor la numărul potențialelor victime ale 

TRFU din cauza lipsei informațiilor, sau informațiilor contradictorii. Printre potențialele victime au 

fost declarate victimele violenţei în familie (1241), persoanele cu dizabilități (17626), persoanele 

vârstnice rămase singure (3507), persoanele străine aflate în dificultate (40),  persoane fără un venit 

stabil (37735),  alte categorii de beneficiari (94). Doar 143 de persoane au beneficiat de Programele de 

formare profesională în cadrul ATOFM (bucătar, casier, operator în sala de comerț, etc.)   

 

Numărul victimelor ale TFU identificate la nivel local, dezagregat pe categoria de vârstă și forma 

de exploatare sunt redate în tabelul de mai jos. 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                               Tabelul nr. 5 

Raionul Nr. victimelor TFU  adulți copii Forma exploatării 

Anenii-Noi 3 2 1 prin muncă 

Cantemir 2 1 1 prin muncă 

Criuleni 2 2 0 - 

Cimişlia 1 0 1 sexual 

Donduşeni 2 2 0 prin muncă 

Făleşti  2 2 0  prin muncă 

Floreşti 2 2 0 prin muncă 

Leova 3 3 0 - 

Nisporeni 4 4 0 prin muncă 

Orhei 11 9 2 10 prin muncă  

Rîşcani 4 2 2 2 sexual, 2 muncă 

Sîngerei 1 1 0 - 

Soroca 3 1 2 prin muncă 

Ştefan Vodă 3 3 0 2 prin muncă/1 sexual 

Ungheni 1 1 0 prin muncă 

Total 44 35 9  

 

Din numărul total de victime, la momentul identificării, 18 persoane nu dețineau poliță de 

asigurare medicală. 3 din ele din cauza lipsei actului de identitate. 

Doar 2 victime identificate a fost referite la Unitatea națională de coordonare din cadrul 

MSMPS. 

Printre instituțiile care au referit victimele au fost menționate Centrul pentru combaterea 

traficului de persoane, Procuratura, direcțiile de asistență socială, CAP,  Direcția regională Vest a 

Poliției de Frontieră Leușeni, Misiunea OIM, CI La Strada. 

 

Un suport considerabil în susținerea și/sau acordarea serviciilor sociale victimelor TFU sau 

potențialelor victime ale TFU îl oferă organizațiile necomerciale locale. 

Printre cei mai activi reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, precum și formele de 

asistență/ protecție acordate potențialelor victime ale TFU sunt de menționat: 

Tabelul nr. 6 

ONG Formele de asistență  Nr. beneficiarilor 

Bălți 

A.O. ”Onoarea și dreptul femeii contemporane” asistență psihologică 7 
CCF ”Sotis” asistență psihologică 115 
Centrul  de Drept a Femeii asistență juridică 2 
CI  ”La Strada” asistență psihologică și juridică 4 
Basarabeasca 

Misiunea OIM asistență psihologică și juridică 8 
Chișinău 

CNPAC asistenţă psihologică 13 
Centrul ,,Neovita” asistenţă medicală  3 
CCF Moldova ajutor umanitar și financiar 12 
Călărași 

CSPT ”Vita-Longa” asistenţă psihologică 17 
Drochia 

CCF Moldova suport metodologic 1 
Centrul maternal ”Ariadna” plasament  6 
Dondușeni 

CCF Moldova  dezinstituționalizarea copiilor, crearea 

serviciilor alternative de tip familial, 

asistență parentală profesionistă 

30 



 
 

Filiala Fundației Childrens Emergency Relief 

Internațional 

servicii medicale copiilor și tinerilor 

vulnerabili 
140 

A.O. ”Stimul” promovarea serviciilor pentru familii 

cu copii în situație de risc 
50 

AO,,Homecare” 

 

servicii de îngrijiri medico-sociale la 

domiciliu 
20 

Edineț 

A.O. ”Demos” asistență psihologică, materială, 

formare profesională, informare și 

mediere 

 

- A.O. ”NEXUS” 

CSPT ”SALVE” 

Hîncești 

Centrul de Drept al Femeilor asistență juridică 1 
Leova  

CCF Moldova asistență juridică 4 
Misiunea OIM asistență juridică 3 
La Strada asistență juridică 3 
Amicii de Bambini Moldova asistență psihologică 3 
Nisporeni 

AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” instruiri  15 
Ocnița 

CCF Moldova ajutor financiar, asistenţă psihologică 14 

Orhei 

CNPAC asistență juridică 1 

Rîșcani 

CCF Moldova ajutor financiar, consiliere 

informațională 
28 

A.O. ”Pelerin” ajutor financiar, consiliere 

informațională și plasament 
11 

Soroca 

Misiunea OIM produse alimentare, igienice, scutece, 

rechizite şcolare 
3  

CCF Moldova ajutor financiar, asistenţă psihologică 17 
Sîngerei 

A.O. ”Castistas” consiliere informațională 2 
CCF Moldova ajutor financiar, asistenţă psihologică 5 
A.O.”Parteneriate pentru fiecare copil” instruiri  7 
Taraclia 

Biserica EHB ajutor umanitar 60 

Total beneficiari 605 

Conform datelor înscrise, 50% din organizațiile necomerciale, sunt cu statut republican. 

 

 

VI. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

Suplimentar, analizei expuse mai sus, se constată o îmbunătățire din punct de vedere cantitativ și 

calitativ a datelor prezentate. Cu aproximație, 70% CT au ţinut cont de indicatorii furnizaţi de către SP. 

Totuși, secretarii CT urmează să atragă o atenție sporită neadmiterii discrepanțelor în datele statistice 

sistematizate, prezentate semestrial și anual.  

O altă constatare de ordin major este faptul că autoritățile nu prezintă informații referitor la 

mijloacele financiare utilizate întru realizarea activităților de prevenire și combatere a TFU.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Cu titlul de recomandări, considerăm necesar ca administrația UAT să-și fortifice activitățile 

orientate spre: 

 

1. Planificarea eficientă a activităților CT: 

 

 la elaborarea PA urmează a se ține cont de constatările realizate pe parcursul anului precedent, 

precum și a analizei tendințelor fenomenului TFU; 

 în PA să fie reflectate la capitolul ”acțiuni”, inclusiv elementele care reiese din setul de 

indicatori elaborat de către SP și controalele tematice (razii); 

 implicarea organizațiilor necomerciale locale, ca parteneri de realizare și implementare a 

acțiunilor; 

 planificarea mijloacelor financiare necesare organizării şi desfăşurării activităţilor în domeniu; 

 utilizarea posibilităților de planificare a cadrului bugetar pe termen mediu; 

 accesarea resurselor financiare externe, identificarea donatorilor, inclusiv a diasporei. 

 

 

2. Fortificarea capacității CT: 

 

 includerea specialiștilor cu funcție de decizie în calitate de membri ai CT; 

 includerea inspectorilor de muncă în componenței CT; 

 reflectarea în fișele de post ale specialiștilor membri ai CT a responsabilităților ce rezidă din 

această calitate; 

 stimularea membrilor CT, inclusiv prin examinarea posibilităților de remunerare suplimentare 

în dependență de aportul depus sau alte forme de stimulare non-financiare; 

 

 

3. Utilizarea instrumentelor administrative: 

 

 utilizarea ședințelor operative, la care participă și primarii comunelor din zona de 

circumscripție a raionului ca o platformă de informare a aleșilor locali despre necesitatea 

realizării în teritoriu a activităților ce țin de prevenirea și combaterea TFU, prevenirea 

abandonului școlar, supravegherea copiilor ramași fără îngrijire părintească; 

 angajarea mediatorilor comunitari și implicarea acestora în realizarea acțiunile de informare cu 

privire la prevenirea şi combaterea TFU;  

 aplicarea la nivel local a experiențelor urmare a vizitelor de studiu; 

 consolidarea colaborării între instituțiile educaționale și cele medicale în vederea raportării și 

referirii cazurilor copiilor aflați în situație de risc social;  

 

 

4. Reducerea vulnerabilității: 

 

 asigurarea continuității și durabilității parteneriatelor cu școlile profesionale, instituțiile de 

învățământ cu plasament, bibliotecile publice şi organizarea în comun a activităţilor în cadrul 

programelor acestora pe segmentul prevenirii TFU; 

 utilizarea serviciilor disponibile ale Centrelor de sănătate prietenoase tinerilor, Consiliilor 

consultative al tinerilor și Asociațiilor de părinți în prevenirea și combaterea TFU și a 

fenomenelor conexe. 

 utilizarea serviciilor sociale de alimentație gratuită (cantina socială) în soluționarea problemelor 

copiilor rămași fără supraveghere, precum și a celor din familiile social-vulnerabile în 

colaborare cu gimnaziile care nu au cantine. 

 dezvoltarea voluntariatului și implicarea elevilor și tinerilor în diverse activități tematice; 

 desfășurarea activităților informaționale și asigurarea difuzării informațiilor tematice. 

 



 
 

 

 

5. Instruirea specialiștilor: 

 

 identificarea necesităților de instruire și înaintarea demersurilor corespunzătoare către  

structurile centrale cu competențe în formare profesională continuă; 

 consolidarea сарасităților profesionale ale specialiştilor, inclusiv cele de colaborare 

interinstituțională. 

 organizarea periodică a atelierelor mixte între reprezentanții APL.  

 organizarea schimbului de experiențe ale CT şi EMT, CT și CT, EMT și EMT între raioane; 

 

 

6. Dezvoltarea parteneriatelor locale: 

 

 desfășurarea ședințelor tematice cu invitarea reprezentanților organizațiilor necomerciale și 

agenților economici (în special din sectorul agricol și zootehnic) locali; 

 implicarea cultelor religioase, inclusiv prin susținerea alimentară și acordarea serviciilor de 

plasament, terapiei prin muncă, cultivarea valorilor personale şi familiale, etc.; 

 dezvoltarea parteneriatelor CT-ONG;  

 colaborarea eficientă cu mas media. 


