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1. Descriere generală 

 

Misiunea OIM în Republica Moldova în parteneriat cu Secretariatul permanent al 

Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane (SP) și cu Comisiile 

teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane (CT) a desfășurat Campania de 

informare în spațiu public ”Invizibili printre noi”. 

 

Scopul Campaniei a constat în informarea societății cu privire la riscurile și consecințele 

fenomenului TFU, cu accent pe anumite grupuri de risc, cum ar fi: copii (în special orfani și 

rămași fără îngrijirea părintească, inclusiv în urma migrației), tineri (în special absolvenți ai 

instituțiilor rezidențiale), victime ale violenței în familie, persoane cu dizabilități, persoane 

vârstnice (în special rămase singure în urma migrației), etc. 

 

2. Metodologia Campaniei și agenda 

 

Campania a fost planificată și desfășurată pe baza principiilor învățării adulților/ 

metodologiei educației și gândirii critice.  

Agenda evenimentului a fost elaborată din perspectiva sinergiei a două segmente. 

1. Informarea societății cu privire la riscurile și consecințele fenomenului TFU, prin 

mesajele transmise de actorii instituțiilor guvernamentale și a societății civile, precum 

prin prezentarea și vizitarea siluetelor expuse pe care au fost inscripționate istorii reale 

ale victimelor, care trăiesc printre noi, dar de multe ori rămân nevăzute și simbolizând 

soarta miilor de victime ale TFU. 

2. Dezbateri în cadrul atelierului de lucru cu actorii anti-trafic: membrii CT, membrii 

EMT, primari, colaboratori ai poliției, asistenți sociali,etc. 

 

Evenimentul în sine a cuprins 3 faze: 

1) Reflecția - care a pus accentul pe discuțiile și dezbaterile asupra informațiilor obținute la 

deschiderea campaniei și atelierului de lucru. 

2) Evocarea - care a permis audienței/ participanților să exploreze cunoștințele și experiențele 

existente până la moment, în mod special din cadrul instruirilor anterioare organizate de către 

MMPSF, SP, UNC, OIM, etc. 

3) Realizarea fazei de semnificație în care participanții și-au prezentat lucrul în grupuri asupra 

cazurilor model oferite de către facilitatorul atelierul. 

 

De remarcat că, cu preponderență r. Soroca, Căușeni, Leova și Șoldănești au ținut cont de 

conceptul evenimentului atât la partea ce ține de lansarea evenimentului, cât și la partea de 

organizarea și desfășurarea atelierului de lucru. 

 

3. Implicarea și interesul participanților față de eveniment 

Cu excepția r. Cantemir, unde prezența a fost modestă, participarea la eveniment atât în prima 

parte, cât și a doua a fost la un nivel destul de înalt. S-a observat interesul Președinților și 

Secretarilor CT în mobilizarea actorilor comunitari cointeresați în subiect, cum ar fi: asistenți 



sociali, cadre didactice, cadre medicale, polițiști, ATOFM, BCIS, reprezentanți ai Consiliului 

raional, Biroul de probațiune, Inspecția Muncii, primari, tineri, cetățeni, mediatori 

comunitari, reprezentanți ai confesiunilor religioase, etc. 

 

Pe parcursul evenimentului, două unități administrativ-teritoriale au fost înlocuite cu altele pe 

motivul solicitării din partea Dumnealor a altor date de desfășurare, ceea ce în perioada 

stabilită a evenimentului a fost imposibil, datorită graficului aprobat. In acest context, UTA 

Găgăuzia înlocuită cu r. Cantemir și r. Ocnița cu r. Orhei. 

 

În fiecare unitate adminsitrativ-teritorială la eveniment au participat reprezenatnții mass-

media locală și mai puțin națională, care au reflectat evenimentul în cauză, ca de ex. Publica
1
, 

ImpulsTV, TRM,
2
 Studio-I Căușeni

3
, Independent, SorTV

4
, Ziarul ”Acasă”, etc. 

 

Evenimentul a fost reflectat și pe paginile on-line ale Consiliilor raionale din unitățile 

administartiv-teritoriale respective, OIM Moldova, SP, MAI, CAP.  

 

De specificat că, mai puțin interes de participare și implicare în Atelierul de lucru l-au avut 

primarii. Aceștia participau de obicei la prima parte a evenimentului, însă nu și la partea a 

doua, ceea ce ne face să menționăm că APL I, nu conștientizează importanța implicării în 

prevenirea și combaterea TFU, precum și  cunoașterea responsabilităților ce le revin. 

 

Ținând cont de faptul că, majoritatea participanților la atelierul de lucru au fost asistenții 

sociali, însă conform conceptului evenimentului se dorea o abordare multidisciplinară, se 

creează impresia că asistentul social este perceput încă în majoritatea cazurilor unicul 

responsabil de prevenirea TFU. 

 

Participanții la eveniment au menționat că, cu toate că admit că la momentul de față sunt sute 

de potențiale victime și victime ale TFU în unitățile administrativ-teritoariale, chiar și au 

încercat să evalueze numărul lor, acestea nu se adresează la instituțiile responsabile, în mare 

parte datorită lipsei de informare despre riscurile TFU, precum și necunoașterea cui să se 

adreseze. Specialiștii au subliniat că ar avea nevoie de mai multe materiale informaționale, ce 

le-ar putea disemina populației, deoarece la momentul de față nu dispun de acestea. 

 

                                                
1 http://www.publika.md/invizibili-printre-noi-societatea-informata-cu-privire-la-consecintele-fenomenului-traficului-de-fiinte-

umane_2938871.html 
2 http://trm.md/ro/regional/cetatenii-mai-informati-cu-privire-la-riscurile-fenomenului-traficului-de-fiinte-umane/ 
3 http://www.studio-l.md/index.php/en/video/172-2017-03-28-proiectul-invizibili-printre-noi-lansat-la-c-u-eni  

http://www.causeni.md/campanie-de-informare-la-causeni  

http://www.leova.md/index.php?pag=news&id=768&rid=1077&l=ro  

http://www.canalregional.md/index.php/social/item/8579-campania-social%C4%83-%E2%80%9Einvizibili-printre-noi%E2%80%9D  

https://news.yam.md/ro/story/5660893  

http://independent.md/politistii-au-initiat-o-campanie-de-informare-despre-traficul-de-persoane/  
http://www.cantemir.md/libview.php?l=ro&idc=97&id=572&t=/Informatii-utile/Noutati/Seminar-antitrafic-de-fiinte-umane  

http://www.crungheni.md/anunturi/lansarea-campaniei-invizibili-printre-noi/ 

http://or.md/index.php/2017/05/11/campania-invizibili-printre-noi-la-orhei/ 
http://www.youthsoroca.md/?mod=news&new_id=1495024193 

 
4 https://play.md/3059829 

http://www.crungheni.md/anunturi/lansarea-campaniei-invizibili-printre-noi/
http://or.md/index.php/2017/05/11/campania-invizibili-printre-noi-la-orhei/
http://www.youthsoroca.md/?mod=news&new_id=1495024193


În mod special, participanții au reiterat că liderii locali din domeniul antreprenoriatului își 

mențin activitatea pe baza muncii ilegale prestate de populație, însă aceștia nu se adresează în 

contextul necunoașterii ce înseamnă muncă ilegală și exploatare prin muncă. 

 

Echipele multidisciplinare sunt eficiente în proporție de 50% în opinia participanților. Chiar 

majoritatea din ei nu cunosc care sunt telefoane de contact din domeniu/liniile fierbinți și ce 

este UNC. Se impune necesitatea instruirii permanente a echipelor multidisciplinare, ținând 

cont de fluctuația de cadre, noile tendințe în domeniu, precum și aplicarea practică a 

cunoștinelor obținute teoretic. 

 

Participanții s-au focusat pe segmentul ce ține de oportunitățile oferite de către SNR în 

vederea asistenței victimelor și potențialelor victime, deoarece nu sunt eficientizate acestea, 

iar unii nici nu cunosc ce înseamnă SNR. 

 

Estimativ doar 10% din participanți au subliniat că au experiență de lucru în asistarea unei 

victime, în acest context solicitând mai multe instruiri în bază de spețe și bune practici, cu 

formatori practicieni. 

 

O necesitate a specialiștilor din domeniu rămâne subiectul ce ține de informație cu privire la 

asistența juridică garantată de stat victimelor TFU și procedura de acordare a acesteia. 

 

Cu toate că, până la acest eveniment s-au organizat instruiri a actorilor implicați în prevenirea 

și combaterea TFU de la nivelul APL I, acestea pare să nu își atângă scopul. Ca una din 

cauzele menționate se referă la faptul că specialiștii instruiți nu diseminează informația la alți 

colegi de ai lor. 

 

 

4. Plasarea siluetelor și securizarea acestora pe parcursul evenimentului 
 

Figurinele au fost plasate în locuri publice, în majoritatea cazurilor în fața clădirilor 

Consiliilor raionale ale celor 8 unități adminsitrativ-teritoriale, cu excepția r. Șoldănești 

care le-a plasat lângă Gara auto, cu flux mare de persoane, deoarece în vecinătatea acestora 

se aflau: servicii publice, clădirea primăriilor, instituțiile preuniversitare de învățământ, 

case de cultură, etc. 

 

Din punct de vedere a securității statuetelor pe perioada de o săptămână cât s-au aflau într-

o unitate adminsitrativ-teritorială, selecția a fost una reușită. 

 

La finalul evenimentului atât statuetele, cât și banerul au fost păstrate în cantitatea și la 

calitatea de la începutul evenimentului. 

 

5. Materialele informaționale  
 

Pliantele cu informații care vizează serviciile de sprijin disponibile pentru prevenirea 

traficului de ființe umane și serviciile la care se pot adresa victimele traficului și 

potențialele victime au fost oferite atât la începtul evenimentului, cât și în cadrul atelierului 



de lucru. 

 

Toate materialele oferite au fost dezvoltate pe baza principiilor înțelegerii publicului larg, a 

abordărilor inovatoare, creative și a tendințelor traficului de ființe umane. 

 

Pliantele au conținut informații cu privire la conceptele generale, riscurile, serviciile care 

pot fi abordate în cazuri de urgență, linii de asistență telefonică și câteva avertismente 

pentru cei care vor avea acces la aceste materiale. 

 

Din partea Misiunii OIM în Moldova specialiștilor le-au fost diseminate culegeri de acte 

normative în limba română și rusă pe segmentul ce ține de traficul de ființe umane. 

 

Unica remarcă la acest capitol că numărul acestora a fost destul de modest, ținând cont de 

necesitățile participanților la eveniment.  

 

6. Concluzii 
 

Campania Invizibili printre noi s-a adeverit a fi unul dintre instrumentele de prevenire a 

traficului de ființe umane, care a ieșit ca concept și structură din tipajele cu care au fost 

obișnuiți specialiștii din domeniu. Pe perioada desfășurării evenimentului, au manifestat 

interes de găzduire a evenimentului și alte raioane, cum ar fi: Ocnița, UTA Gagauzia, 

Anenii-Noi, Sîngerei și Glodeni.  

 

Această abordare inovativă în prevenirea TFU reprezintă o oportunitate de mobilizare a 

eforturilor actorilor comunitari, consolidarea capacităților specialiștilor de la nivel 

comunitar, pentru a deveni o sursă locală veridică de prevenire a traficului de ființe umane, 

precum și de informare a cetățenilor prin intermediul istoriilor reale a le unor persoane. 

 

O necesitate majoră pentru participanți/specialiști cu atribuții în domeniul antitrafic rămâne 

accesibilitatea la informații privind lucrul cu victimele TFU, referirea acestora în cadrul 

SNR, conlucrarea la nivel de comunitate, familiarizarea persoanelor în situații de risc și 

furnizarea acestora de informații cu referire la prevenirea traficului de ființe umane, 

tendințele din domeniu, utilizând metode aplicative și inovative. 

 

Materialul informativ (broșuri, pliante, foi volante, etc.) privind subiectul antitrafic a fost 

menționat de participanții la evenimente ca o mare necesitate, deoarece cetățenii, în mod 

special din mediul rural, nu sunt informați corespunzător.  

 

O problemă majoră reiterată de către specialiști se referă la necesitatea eficientizării 

comunicării actorilor la nivelul comunității, precum și asigurarea egalității gender în 

angajarea asistenților sociali (la moment majoritatea sunt femei). 

 

Dezvoltarea capacităților echipelor multidisciplinare și comisiilor teritoriale în viitor 

rămâne o provocare, inclusiv pe aspectul ce ține de planificarea și organizarea 

evenimentelor publice. 

 

 

 

 

 



7. Recomandări 
 

1. În cazul organizării a astfel de evenimente pe viitor este oportun ca scrisoarile oficiale 

din partea organizatorilor să se expedieze în adresa președintelui raionului și a 

președintelui CT, deoarece există viziuni diferite a acestor 2 actori pe subiectul 

antitrafic. 

2. Implicarea activă a Oficiului Guvernului în teritoriu la organizarea și desfășurarea 

evenimentului. 

3. Selectarea unităților administrativ-teritoriale în baza unui concurs, care ar implica 

îndeplinirea câtorva cerințe din partea raioanelor doritoare de a se implica în 

eveniment. 

4. Scrierea unei istorii în alfabetul Braille în vederea asigurării accesului persoanelor cu 

probleme de văz la informația despre Campanie și asigurarea traducerii simultane 

pentru persoanele cu probleme de auz. 

5. Scrierea istoriilor de pe statuete cu litere mai mari și spații mai mari între ele. 

6. Modelarea a mai multor statuete și plasarea concomitentă a câte opt-zece în 4-5 

comune mai mari ca număr de populație dintr-o singură unitate administrativ-

teritorială. 

7. Ca alternativă la figurine ar putea fi confecționate 35 figuri tridimensionale, a câte 3 

figurine unite între ele, plasate pe un suport și sprijinite de un stativ. Acestea ar putea 

fi plasate și fixate câte una în fiecare unitate adminstrativ-teritorială pe tot parcursul 

anului. 

8. Ținând cont că unii colegi din teritoriu au avut opinii diferite cu referire la esteticul și 

culorilor statuielor, de examinat oportunitatea confecționării acestora din sticlă 

organică. 

9. Având în vedere faptul că, mai puțini primari au fost cointeresați să participe, am 

putea pe viitor utiliza evenimentele locale la care i-au parte aceștea la nivel local în 

vederea diseminării informației cu privire la prevenirea și combaterea TFU (ca de ex. 

în r. Șoldănești conducerea raionului în fiecare a III-a joi a fiecărei luni calendaristice 

discută cu toți primarii subiectele cele mai stringente). 

10. Utilizarea ca alternativă a demarării Campaniei într-o zi de sărbătoare, când mai multă 

populație poate participa la eveniment, nu doar cu preponderență specialiști și 

responsabili de domeniul antitrafic. 

11. Pozele de la evenimente ar putea fi folosite în calendare sau alte surse promoționale 

atât de către autoritățile publice, parteneri de implementare, cât și de către mass-

media, actori cu interes pe domeniul prevenirii TFU. 

12. Utilizarea posibilităților ATOFM și BCIS în diseminarea informației la nivel local cu 

privire la prevenire și combaterea TFU, datele instituțiilor responsabile și la care se 

pot adresa în caz de necesitate. 

13. Instruirea CT pe segmentul planificării și organizării evenimentelor publice, precum 

și comunicarea în public. 

 


