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USM – Universitatea de Stat din Republica Moldova 

UNODC – Agenţia ONU pentru Crimă Organizată şi Droguri 

UNICEF – Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 
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METODOLOGIA  ELABORĂRII  RAPORTULUI 
                

Raportul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii TFU pentru anul 2013 (în continuare 

Raport) a fost elaborat în concordanţă cu cadrul legal existent în domeniu
1 

 şi atribuţiile CN CTFU 

cu referire la colectarea şi analiza informaţiei şi datelor despre dimensiunile TFU la nivel naţional, 

precum şi monitorizarea realizării acţiunilor prevăzute în Planul naţional de prevenire şi combatere 

a TFU (în continuare Plan naţional). 

             În vederea elaborării textului Raportului ne-am concentrat pe colectarea şi structurarea  

informaţiilor şi a altor materiale scrise, relevante, cu accent pe o examinare amănunţită a acestora şi 

anume: 

- informaţii primare furnizate de către APC, APL, ONG, şi comunitatea antitrafic ce reprezintă: 

 informaţii privind realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a TFU, conform 

prevederilor şi responsabilităţilor divizate în Planul naţional de prevenire şi combatere a 

TFU pentru anii 2012-2013
2
; 

 informaţii adiţionale, privind realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a TFU, 

suplimentar Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru 2012-2013, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului RM nr.559 din 31.07.2012.; 

-  informaţii adiţionale obţinute în baza: 

 rezultatelor şedinţelor bilaterale şi multilaterale cu actorii antitrafic; 

 proceselor verbale şi deciziilor şedinţelor CN CTFU şi a Grupului tehnic de coordonare al 

SP; 

 rapoartelor asupra meselor rotunde naţionale şi internaţionale; 

 datele obţinute de la SP. 

 

Documentul în cauză a fost elaborat în aşa mod ca să reflecte date, informaţii cu privire la 

activităţile realizate în anul 2013 în conformitate cu Planul 2012-2013, ținând cont de eforturile 

depuse atât de către Guvernul RM, cît şi de către societatea civilă în vederea redresării situaţiei în 

acest domeniu. 

Raportul oferă informaţii axate pe analiza activităţilor realizate de fiecare organizaţie / 

instituţie în parte în baza responsabilităţilor ce le revin acestora, precum şi concluzii şi recomandări 

anticipative pentru intervenţiile de viitor pe acest domeniu, inclusiv viziuni cu privire la 

consolidarea relaţiilor de parteneriat al CN CTFU cu alte organizaţii din comunitatea antitrafic 

naţională şi internaţională.  

Un alt aspect reflectat în acest document ţine de valorificarea resurselor financiare prevăzute 

în bugetul de stat pe acest segment, capacitatea de absorbţie de către instituţiile publice a resurselor 

financiare alocate din bugetul de stat, precum şi atragerea de mijloace financiare suplimentare în 

vederea realizării angajamentelor Republicii Moldova în domeniul antitrafic. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
Art. 8, alin. (4) din Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea TFU  

2
 Aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 559 din 31.07.2012  
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SUMAR EXECUTIV  

 

Planul naţional pentru anii 2012 - 2013, cuprinde 102 activităţi axate pe abordarea celor 4 

„P” (prevenire, pedepsire, protecţie, parteneriat) şi conţine 3 anexe care completează tabloul unui 

document naţional, fiind elaborat printr-un proces participativ. 

 Din numărul total de activităţi prevăzute în Planul naţional: 38 au fost prevăzute spre 

realizare strict în anul 2012, 14 au fost prevăzute spre realizare strict în anul 2013, iar 50 cu 

termenul de realizare 2012-2013. 

Dintre cele 14 activităţi prevăzute pentru anul 2013:  

4 - realizate, 

5 - realizate parţial, 

3 - nerealizate: elaborarea şi înaintarea propunerilor pentru modificarea legislaţiei (PG), 

procurarea automobilelor, tehnicii şi mijloacelor speciale, tehnicii de calcul, aparatajului pentru 

video conferinţă (MAI), alocarea mijloacelor financiare pentru acoperirea cheltuielilor legate de 

asigurarea securităţii participanţilor la procesul penal şi pentru organizarea instruirii permanente a 

efectivului (MAI),  

1 - se cere transferare pentru următoarea perioadă: elaborarea ghidului privind protecţia 

copilului victimă/martor în cadrul procedurilor legale(MAI, MJ, PG), 

1 - se consideră irelevantă: efectuarea unui studiu în vederea identificării deficienţelor 

existente la investigarea şi examinarea judecătorească a cazurilor de trafic de fiinţe umane în scopul 

exploatării prin muncă forţată (PG). Măsura nu a fost realizată pe motiv că a fost elaborat proiectul 

de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, inclusiv modificarea normei penale 

ce incriminează muncă forţată (art.168 Cod penal). Astfel a decăzut necesitatea elaborării unei 

instrucţiuni privind aplicarea unei norme care a fost esenţial modificată prin Legea nr. 270 din 

07.11.2013.  

         Din cele 50 de activităţi a căror termen de realizare este 2012 - 2013 au fost implementate 

37 în anul 2012, iar în anul 2013 încă 8 activităţi, iar 5 finalizate parţial: elaborarea şi adoptarea 

materialului de suport pentru instruirea continuă (MMPSF); elaborarea metodologiei de 

monitorizare şi evaluare a Planului naţional (SP); susţinerea proiectelor şi campaniilor de informare 

privind TFU în rândul tinerilor prin intermediul Programului de Granturi (MTS); determinarea 

mecanismului de colaborare cu Federaţia Rusă şi Ucraina în domeniul identificării, evaluării, 

repatrierii şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime (MMPSF, MAI, MAEIE); organizarea şi 

desfăşurarea seminarelor privind pericolul şi consecinţele fenomenului TFU (MAI). Pe perioada 

2012 - 2013 au fost realizate doar 60 seminare, însă au fost planificate 80. 

Dintre cele 11 activităţi nerealizate în anul 2012 (dintre acestea 2 considerate irelevante) 

şi transferate pentru anul 2013, doar 6 au fost realizate. Nerealizate rămân doar 3: organizarea 

seminarelor de instruire pentru reprezentanţii organelor de drept - inspectorii serviciilor minori, şefii 

de post, ofiţerii operativi de sector (MAI), elaborarea programului e-learning pentru colaboratorii 

din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiile consulare (MAEIE), elaborarea unei instrucţiuni 

executorii cu privire la modul de audiere a victimelor în vederea evitării revictimizării (PG, MAI).  

E de menţionat faptul că de rând cu instituţiile publice responsabile de implementarea 

Planului naţional: PG, MAI, MMPSF, MAEIE, MJ, MTIC, SIS, MED, ME (Organizaţia de 

dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii), Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, CNA, Consiliul 

Superior al Magistraturii, MS, INJ, MF, MTS, MC, Agenţia Turismului, SP s-au implicat şi au 

participat activ la fiecare etapă de implementare şi monitorizare societatea civilă: Reprezentanţa 

OIM în Moldova, Reprezentanţa OSCE în Moldova, CI „La Strada”, ONG Terre des Hommes, 

ONG CNPAC, ONG CIDDC, ONG “Parteneriate pentru fiecare copil”.  

În acest context trebuie să subliniem faptul că majoritatea activităţilor din Planul Naţional s-

au realizat în baza parteneriatelor create între autorităţile publice şi sectorul neguvernamental.  

La capitolul colaborare internaţională e de remarcat că în perioada 2012 - 2013 nu s-a reuşit 

finalizarea coordonării mecanismului de colaborare cu Federaţia Rusă şi Ucraina în domeniul 
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identificării, evaluării, repatrierii şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, precum şi 

a copiilor neînsoţiţi. 

 Organizarea vizitelor şi consultărilor cu autorităţile competente ale statelor din Orientul 

Mijlociu şi Asia responsabile de domeniul combaterii TFU nerealizate în anul 2012 au demarat în 

anul 2013, însa fără a fi finalizate. 

La fel, dacă efectuăm cartografierea instituţiilor publice în funcţie de numărul de activităţi în 

care trebuie să se implice în procesul de realizare (responsabili sau coresponsabil) observăm că: 

MAI - 28 activităţi, MMPSF - 19 activităţi, PG – 16 activităţi, SP – 15 activităţi, MS - 14 activităţi, 

Med -7 activităţi, MJ - 7 activităţi, INJ - 3 activităţi, MF - 2 activităţi, MTIC – 1 activitate, Agenţia 

turismului - 1 activitate.  

Aceste date ne demonstrează clar despre disproporţionalitatea dintre numărul de activităţi în 

care trebuie să se implice APC. Este de menţionat că, deşi acest plan este unul de nivel naţional, şi 

ţinând cont de faptul că majoritatea problemelor apar la nivelul de comunitate, autorităţile publice 

locale până la momentul de faţă nu joacă rolul de actori activi în procesul de implementare a 

Planului naţional, cu toate că an de an se observă / raportează progrese în acest sens şi că Comisiile 

teritoriale în ultima perioadă şi-au fortificat capacităţile în coordonarea şi monitorizarea activităţilor 

de prevenire şi combatere a TFU la nivel local.  

Pentru o abordare completă a fenomenului TFU e de menţionat şi realizările cu referire la 

armonizarea cadrului legal din domeniul prevenirii şi combaterii TFU în scopul îmbunătăţirii 

calităţii actului justiţiei în domeniul antitrafic, dar şi al excluderii riscurilor transplantului ilicit de 

organe: 

Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.42-XVI din 6 

martie 2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane prin Hotărîrea Guvernului RM 

nr.930 din 20.11.2003.  

Adoptarea de către Parlamentul RM a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative nr. 270 din 07.11.2013. Acest document prevede modificări la Codul Penal, art. 158, 

165, 168, 206, 220, 302, 316, precum şi Codul de procedură penală, art. 90, 110, 215. 
   

Instituţiile de resort şi-au asumat angajamentul elaborării şi aprobării unui cadru normativ 

secundar cu privire la asigurarea unui mediu prietenos copiilor victime / martori, dar realizarea unor 

activităţi din acest subcapitol rămâne ca restanţă, şi anume: 

- elaborarea Ghidului privind protecţia copilului victimă/martor în cadrul procedurilor legale de 

către MAI, MJ, PG în parteneriat cu CNPAC,  

- aplicarea Regulamentului Camerei de Audiere a Copiilor (PG). 

Unul dintre cele mai forte capitole, la realizarea căruia s-au implicat atât actorii 

guvernamentali, cît şi neguvernamentali rămâne „Consolidarea capacităţilor actorilor implicaţi 

în acţiuni antitrafic”. Mai mult ca atât, o parte din activităţile realizate în 2012 au fost prelungite şi 

în anul 2013 (ca de exemplu: seminare de profil pentru procurori şi judecători; instruiri ale ofiţerilor 

de urmărire penală privind aspectele psihologice în lucrul cu copiii victime / martori; instruirea 

procurorilor şi poliţiştilor, care sunt special desemnaţi pentru cazurile de TFU; instruiri pentru 

angajaţii MAEIE în domeniul identificării victimelor TFU; instruiri ale echipelor multidisciplinare 

comunitare în raioanele pilot; instruiri pentru membrii comisiilor teritoriale privind combaterea 

TFU; actualizarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice şi a psihologilor şcolari 

implicaţi în activităţile de prevenire a TFU), precum au fost realizate şi alte acţiuni suplimentare 

(pentru detalii Anexa nr.1). Acest fapt ne demonstrează necesitatea în pregătirea continuă a 

actorilor implicaţi în prevenirea şi combaterea traficului atât pe motivul ajustării la cerinţele 

timpului, precum persistenţa fluctuaţiei de cadre din instituţiile de referinţă. 

În instituţiile abilitate cu formare continuă din sistemul educaţiei, în 2013 comparativ cu 

2012 au fost incluse în formare cu 47 % mai multe cadre didactice (psihologi şcolari, profesori 

responsabili de educaţia civică, asistenţă socială, pedagogie socială, educatori din şcolile internat, 

directori adjuncţi pentru educaţie) care realizează conţinuturile ce vizează probleme educaţionale 

specifice prevenirii abuzului, neglijării, inclusiv, a TFU.  

 În vederea dezvoltării unui răspuns adecvat fenomenului TFU nu este de ajuns doar de 

consolidat capacităţile actorilor implicaţi în acţiuni antitrafic, dar şi sensibilizarea şi educarea 

publicului larg. In acest sens cea mai de anvergură acţiune realizată în anul 2013 ţine de: lansarea 

sitului www.antitrafic.gov.md. In afară de această acţiune prevăzută în Planul naţional,  SP a oferit 

http://www.antitrafic.gov.md/
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o abordare inedită în implementarea acestui subcapitol prin desfăşurarea în perioada 15-20 

octombrie 2013 a unei Campanii Naţionale ”Săptămâna AntiTrafic”, care a cuprins un spectru 

larg de acţiuni în vederea prevenirii TFU, cum ar fi: lecţii publice, mese rotunde, difuzarea 

spoturilor de informare şi sensibilizare, difuzarea filmelor, expoziţii de fotografii, emisiuni TV. E 

de menţionat rolul coordonator decisiv al SP în acest proces prin consolidarea eforturilor comune 

ale tuturor actorilor guvernamentali şi neguvernamentali atât de la nivel central, cît şi local, precum 

şi a misiunilor diplomatice şi donatorilor. Reuşita acestei companii se datorează şi măiestriei SP în 

monitorizarea implementării campaniei, precum şi reflectarea şi asigurarea transparenţei. 

E de menţionat că comunitatea antitrafic nu s-a rezumat la evaluarea şi cercetarea problemei 

TFU doar prin intermediul acţiunilor prevăzute în Planul naţional, însă şi prin intermediul 

parteneriatelor create între organizaţiile guvernamentale şi cele neguvernamentale, a evaluatorilor 

externi. Astfel, aceste afirmări pot fi confirmate prin următoarele realizări:  

- Studiul de fezabilitate „Drepturi, restabilire şi redresare: Compensare pentru persoanele 

traficate din Republica Moldova” cu suportul metodologic al OIM şi financiar al 

Departamentului de Stat SUA. 

- Studiul privind „Influenţa politicii Republicii Moldova din domeniul contracarării traficului 

de fiinţe umane asupra drepturilor persoanelor traficate” realizat de către CI ”La Strada”, 

cu susţinerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei. 

- Studiul “Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova”, 

la iniţiativa CNPAC. 

- Studiul sociologic privind impactul campaniei „Protejează-mă! Eu sunt mic!”, 2013, la 

iniţiativa CNPAC. 

-  Raportul de evaluare 2013 a UNODC în contextul implementării proiectului 

„Consolidarea capacităţilor organelor de drept în combaterea TFU în Europa de Sud Est, 

cu precădere pentru Republica Moldova”.  

- Al 5-lea Raport de Progres al Comisiei Europene privind implementarea Planului de 

Acţiuni RM - UE privind liberalizarea regimului de vize.  

- Raportul „Evaluarea riscurilor migraţionale şi criminalităţii transfrontaliere care conţine 

şi analiza strategică privind traficului de fiinţe umane conform datelor acumulate pe 

parcursul primului semestru al anului 2013” iniţiativa CCTP în parteneriat cu 

Departamentul Poliţiei de Frontieră.  
În comparaţie cu anii precedenţi, se poate constata şi o creştere a ponderii finanţelor publice 

în acoperirea cheltuielilor în cadrul Planului naţional, ceea ce indică faptul că sistemul devine mai 

durabil, iar statul Republica Moldova face eforturi pentru a prelua responsabilitatea pentru 

asigurarea asistenţei şi protecţiei victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Astfel, deşi o parte 

considerabilă a cheltuielilor este acoperită de donatori, autorităţile publice alocă resurse importante 

(prestaţii sociale, ajutoare materiale, ajutor social, servicii pentru beneficiarii identificaţi şi asistaţi 

etc.), dar informaţiile parvenite de la APC şi APL poartă un caracter informativ, de enumerare a 

activităţilor realizate, fără analize a progreselor şi obstacolelor existente, iar deseori şi caracter 

formal. 

Cu toate acestea, în anul 2013 se observă doar o uşoară scădere a numărului crimelor de 

TFU înregistrate în comparaţie cu 2012, datorită consolidării capacităţilor de intervenţie pro - activă 

a subiecţilor antitrafic, precum şi faptului că majoritatea acţiunilor au fost realizate printr-o abordare 

sistemică şi multidisciplinară de către toate instituţiile / organizaţiile responsabile de domeniu 

conform legislaţiei în domeniu, datorită parteneriatelor dintre organizaţiile guvernamentale şi 

societatea civilă, inclusiv şi intensificării cooperării internaţionale. 

 Tabel 1    

                                                                  Statistica organelor de drept, a MMPSF şi OIM TFU/TC 

           Statistica organelor de drept, a MMPSF şi OIM 

TFU/TC   (art.165/art.206) 
 

 
Anul Crime 

înregistrate 

Expediate în 

judecată 

Condamnări 

(pe persoana) 

Persoane 

condamnat

e la 

închisoare 

Executare 

cu 

suspendar

e 

Persoane 

care îsi 

execută 

pedeapsa 

Nr. 

victimelor 

asistate de 

IOM 

Nr. 

victimelo

r 

conform 

MAI 

Nr. de 

victime 

asistate 

in SNR 

(MMP
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SF) 

2006 248/64 141/52 62/7 67 

datele 

lipsesc 
datele 

lipsesc 

295 

datele 

lipsesc 

41 

2007 254/51 150/26 52/7 51 273 34 

2008 215/31 96/12 63/5 58 158 84 

2009 185/21 102/11 64/4 43/6 159 131 

2010 140/21 45/10 48/5 31 139 132 

2011 111/24 45/14 35/2 7/1 11/1 98 131 109 

2012 151/20 60/5 21/10 13/9 8/1 8 205 266/24 189 

2013 135/20 43/8 27/12 20/4 1/ 14/2 150 233/29 131 

  

Respectiv şi numărul victimelor TFU în anul 2013 comparativ cu 2012 este în uşoară 

scădere şi datele din tabelul de mai jos vin cu argumentele respective. 

 Tabel 2  

Numărul de victime identificate/asistate  

Instituţia        Adulţi / copii 

2012 2013 

CCTP (MAI) 266/24 233/29  

Centrele de asistenţă  98/12 92/13 

Repatriate (OIM Moldova) 80 /3 28/2 

Identificate / asistate de către OIM 189/16 137/13 

Asistate în cadrul SNR, MMPSF 169 /20 118/13 

 

 După criteriu gen al victimelor identificate în anul 2013, 153 sunt femei şi 80 - bărbaţi. 

Comparativ cu perioada de raportare precedentă, observăm că se menţine aceeaşi pondere de 65% 

pentru femei şi respectiv 35% pentru bărbaţi. Acest fapt vine să menţină ipoteza conform căreia 

femeile sunt în continuare categoria cea mai vulnerabilă, dar şi convenabilă pentru traficanţi. Cu 

excepţia exploatării prin muncă, unde femeile constituie cca 27% din victime (72 bărbaţi şi 26 

femei), iar 98 persoane în scop de exploatare prin muncă (72 bărbaţi şi 26 femei), în scop de 

exploatare sexuală acestea constituie 100%  (112 femei), iar cca 71 % cu scop de exploatare prin 

cerşit (15 femei şi 6 bărbaţi).   

Deşi aparent se observă o diminuare privind identificarea victimelor în scop de exploatare 

prin muncă comparativ cu anul 2012, totuşi raportând numărul de victime per numărul de cazuri 

identificate în perioadele de comparaţie, constatăm că tendinţa ascendentă în acest sens, se menţine 

puţin la exploatarea sexuală 48, 2% (47,5% - 2012)  şi descendentă pentru exploatare prin muncă 

42, 2% (47,5% - 2012). 

 Trebuie să menţionăm şi despre tendinţele care există la moment în identificarea victimelor, 

dacă în anii precedenţi identificarea era preponderent din partea ONG - lor şi Serviciilor sociale 

locale la moment o mare parte a victimelor TFU sunt identificate şi referite pentru asistenţă şi de 

către organele de drept (42 cazuri).  

 Conform informaţiei MAI şi PG, în perioada a 12 luni în 2013, la nivel de ţară au fost 

identificaţi 169 persoane / traficanţi cu vârste cuprinse între 18 şi 60 ani, dintre care: bărbaţi – 97 

(58%), femei – 72 (42%) şi 233
3
 victime ale traficului de persoane. Raportând numărul de victime 

per numărul de cazuri identificate în perioadele de comparaţie, constatăm că numărul de victime per 

caz identificat este în uşoară descreştere (151 cp / 266 victime – 2012, 135 cp / 233 victime – 2013). 

Acest fapt poate reprezenta un prim semnal al dezvoltării continue a parteneriatului cu ONG-urile 

de profil şi alte organizaţii, în vederea sporirii gradului de sensibilizare şi informare a acesteia. 

 

În ce priveşte ţările de destinaţie, constatăm că deşi dimensiunea geografică a infracţiunii de 

trafic este diferită, cea mai mare pondere – 94% - o deţin cazurile de trafic de fiinţe umane în 

exteriorul ţării, însă în comparaţie cu perioada analogică a anului trecut, traficul intern se află în 

uşoară creştere, cu o pondere de cca 6 % din numărul victimelor, comparativ cu 5 % în anul 2012.  

Conform datelor furnizate de reprezentanţii organelor de drept (CCTP al INI al IGP) 

principalele ţări de destinaţie ale traficului extern (din perspectiva numărului de victime) continuă 

                                                
3 231 victime identificate de către MAI şi 2 victime – de către PG. 
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să fie Federaţia Rusă, Cipru, Turcia şi EAU (Diagrama 1). Federaţia Rusă continuă să fie principala 

ţară de destinaţie pentru TFU astfel din numărul total de victime adulte ale TFU (232), 142 (sau cca 

61 %) au fost traficate în această ţară. În scop de exploatare prin muncă au fost traficaţi - 59,1%, 

exploatare sexuală - 26,8%, cerşit - 14,1%. 

În comparaţie cu perioada precedentă, constatăm că numărul de persoane traficate în scop de 

exploatare sexuală în Ciprul de Nord este în creştere. Motivul principal este exploatarea de către 

infractori a conflictului regional, respectiv lipsa controlului asupra regiunii date, care creează 

oportunităţi pentru desfăşurarea activităţilor infracţionale. În ce priveşte Turcia, această rămîne a fi 

una din principalele ţări de destinaţie privind exploatarea sexuală, chiar dacă în ultimii ani se 

înregistrează o diminuare.  

 

               
 

În perioada de referinţă Departamentul Poliţiei de Frontieră a descoperit o nouă modalitate 

de organizare a migraţiei ilegale, care constă  în folosirea paşapoartelor româneşti false şi utilizarea 

Aeroportului internaţional „Odessa” pentru a ajunge în Turcia. Schema este următoarea: migranţii 

cu statut nereglementat sunt însoţiţi de către organizatori şi transportaţi din RM în Ucraina cu 

transportul auto, care în mod legal traversează frontiera şi în baza paşapoartelor autentice, trec 

formalităţile controlului de frontieră în aeroportul „Odessa”. În timpul zborului, organizatorii 

migraţiei ilegale înmânează migranţilor paşapoarte române false. 

              

Din analiza datelor prezentate de către MMPSF în anul 2012 şi 2013, reiese că numărul 

copiilor identificaţi peste hotarele ţării şi repatriaţi în Republica Moldova sunt în creştere şi 

presupunem că aceasta se datorează capacităţilor specialiştilor în identificarea potenţialelor victime 

şi victimelor TFU, a intensificării cooperării internaţionale pe acest segment, a implementării 

sistemului informaţional privind informarea imediată despre cazurile de TFU identificate în 

străinătate şi a ajustării de către MMPSF a mecanismului de repatriere a copiilor din străinătate. Cu 

referire la mecanismul dat e de menţionat că, deşi se depun eforturi în vederea îmbunătăţirii 

acestuia, totuşi rămân unele aspecte, care se cer a fi finalizate în viitor (cum ar modificarea 

Regulamentului de repatriere, îmbunătăţirea mecanismului financiar de gestionare a finanţelor 

publice pentru repatrierea VTFU). Un alt moment care trebuie să stimuleze accelerarea 

perfecţionării mecanismului de repatriere, ţine şi de faptul că, începând cu anul 2014, fundaţia 

Terres des Hommes, care din anul 2008 a fost un partener de bază al MMPSF în repatrierea 

copiilor, îşi va retrage fondurile pentru programul de repatriere a copiilor din Federaţia Rusă, 

(majoritatea copiilor sunt repatriaţi din această ţară), dar şi de angajamentul Guvernului privind  

alocarea a 600 000 lei pentru  repatrierea Victimelor TFU pentru 2014 şi următorii ani din Bugetul 

de stat, ceea ce constituie  în mediu aproximativ 80% din necesităţi. 

Astfel, dacă în anul 2012 au fost organizate 18 misiuni de repatriere (48 copii), atunci în 

2013 - 31 de misiuni (58 copii, dintre care 2 victime TC), dintre care: 30 copii din Ucraina (16 

misiuni), 24 copii din Federaţia Rusă (12 misiuni), 1 copil din Austria (1 misiune), 1 copil din 

Ungaria (1 misiune) şi 2 copii din România (1 misiune). Din numărul total de copii repatriaţi pe 

parcursul anului 2013, 23 copii au fost reintegraţi în familiile biologice/extinse, 1 copil - plasat în 

serviciul de asistenţă parentală profesionistă, 4 copii – plasaţi în casă de copii de tip familial şi 30 

copii - plasaţi în centre de plasament temporar. 
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De asemenea, în anul 2013 au fost repatriate 30 victime (adulţi) ale TFU (28 femei şi 2 bărbaţi), 

dintre care: din fondurile OIM – 28 persoane (26 femei şi 2 bărbaţi); din contul Bugetului de Stat – 

2 persoane (femei). 

         Pe parcursul anului 2013, pentru repatrierea victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, din 

Bugetul de Stat au fost cheltuite resurse financiare în mărime de 111,210 mii lei din 120,0 mii lei 

preconizate, comparativ cu 2012 cînd în bugetul MMPSF au fost prevăzute mijloace financiare în 

sumă de 100,0 mii lei, şi care la 31 decembrie 2012 au fost executate în volum numai de 59,1 la 

sută. 

 

Conform informaţiei PG, din domeniul pedepsirii traficanţilor de persoane, în special 

referindu-ne la urmărirea penală s-a constatat, că în perioada anului 2013 au fost înregistrate în 

total pe ţară - 269 infracţiuni ce se referă la categoria respectivă (în 2012 - 440 infracţiuni), inclusiv:  

- trafic de fiinţe umane – 135 infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent 151); 

- trafic de copii – 20 infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent 20); 

- scoaterea ilegală a copiilor din ţară – 15 (în perioada analogică a anului precedent 17); 

- proxenetism – 46 infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent 135); 

- organizarea migraţiunii ilegale – 53 infracţiuni (în perioada analogică a anului 

precedent 117). 

Acest tablou este reflectat şi în Diagrama 2 

 
Fiind analizată practica judiciară pe parcursul anului 2013 în domeniul judecării cauzelor 

penale cu privire la infracţiunile de TFU, a fost constată următoarea stare de fapt. 

În perioada de referinţă instanţele de judecată au finisat examinarea a 116 cauze penale din 

categoria traficului de persoane, în privinţa a 151 inculpaţi (în perioada analogică a anului precedent 

133 cauze 170 persoane), inclusiv:  

- 23 cauze penale privind TFU în privinţa a 27 inculpaţi (în anul 2012  – 21 cauze / 21 

persoane); 

- 7 cauze penale privind TC în privinţa 12 persoane (în anul 2012  – 6 cauze / 10  persoane;  

- 2 cauze privind scoaterea ilegală a copiilor din ţară în privinţa a 2 persoane (în anul 2012 

– 5 cauze / 5 persoane); 

- 61 cauze penale de proxenetism în privinţa a 81 inculpaţi (în anul 2012  – 64 cauze / 79 

persoane; 

- 23 cauze de organizare a migraţiei ilegale în privinţa a 29 persoane (în anul 2012 – 20 

cauze / 32 persoane). 

Dinamica comparativă a numărului de sentinţe pronunţate de către instanţele de judecată în 

anul 2013 şi anul 2012 cu privire la cauzele ce sînt atribuite la categoria celor de trafic de persoane 

este redată de Diagrama 3.  
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Ţinînd cont de faptul că una din cauzele TFU o constituie situaţia social economică a 

populaţiei, precum şi şansele şi posibilităţile limitate de a se realiza în cadrul ţării, pe parcursul 

anului 2013, ME prin intermediul ODIMM au dezvoltat o serie de programe economice menite să 

asigure prevenirea TFU, prin investiţii mici şi mijlocii. Astfel, putem menţiona următoarele 

programe prin care au fost susţinute persoanele vulnerabile: 

Programul de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA). 

Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), componenta instruire. 

Reţele de business-incubatoare. 

Programul - pilot de atragere a remitenţelor în economie (PARE 1+1). 

Un alt instrument îl constituie şi proiectul „Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare 

a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor în cadrul Parteneriatului de Mobilitate cu Uniunea 

Europeana”, care a creat Sistemul Informaţional Automatizat „Evidenţa migraţiei forţei de muncă” 

(SIA „EMFM”), fiind unul din elementele, ce asigură evidenţa lucrătorilor migranţi în Republica 

Moldova şi le oferă utilizatorilor posibilitatea înregistrării, stocării şi furnizării datelor privind 

migraţia de muncă în Republica Moldova. În legătura cu elaborarea Sistemul Informaţional 

Automatizat „Evidenţa migraţiei forţei de muncă” (SIA „EMFM”), au fost făcute interacţiuni cu 

bazele de date ale MAI, Inspectoratului Fiscal, ÎS „CRIS „Registru” şi Serviciului Grăniceri al RM.  

ANOFM, permanent întreprinde măsuri pentru modernizarea şi dezvoltarea surselor 

structurate de informaţie ale sale (Intranetul, Pagina WEB, portalul „Piaţa Muncii”), ce asigură 

informarea grupurilor ţintă despre cadrul normativ şi legislativ din domeniul forţei de muncă, 

serviciile prestate, implementarea practicilor avansate în domeniul ocupării forţei de muncă şi 

desfăşurarea activităţilor cu caracter public pentru beneficiarii Legii 102 / 2003. Sistemul 

Informaţional dezvoltat al ANOFM: pagina Web a ANOFM: www.anofm.md, portalul 

www.angajat.md, permite accesarea on-line a informaţiilor referitoare la serviciile de ocupare şi 

posibilităţile de angajare în Moldova. Aceste canale de informare pot fi accesate şi de persoanele 

aflate peste hotare, care doresc sa se întoarcă în Moldova.  

    Una din măsurile de prevenire a TFU implementate de Agenţia Naţională constă în 

informarea şi consultarea persoanelor prin intermediul Centrului de Apel - Piaţa Muncii. Acesta este 

un serviciu nou de informare destinat atât cetăţenilor din ţară, cît şi de peste hotare, care oferă un 

pachet standard de informaţii despre piaţa muncii, servicii destinate persoanelor aflate în căutarea 

unui loc de muncă şi angajatorilor. 
O altă măsură de prevenire o asigură Camera de Licenţiere prin competenţele sale în 

conformitate cu prevederile legale
4
. În perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 au fost emise 8 decizii 

privind retragerea licenţei şi 9 decizii privind suspendarea temporară a licenţei pentru genul de 

activitate legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în străinătate; activitatea de încadrare / 

înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional - cultural. De asemenea au fost emise 10 

decizii privind recunoaşterea nevalabilităţii licenţei pentru genul de activitate turistică.  

 

                                                
4 Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, 

  Legea nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;  

  Legea nr. 352-XVI din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova  

http://www.angajat.md/
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 În concluzie menţionăm problemele depistate în procesul de analiză a realizărilor din 

domeniul prevenirii şi combaterii TFU în anul 2013: 

- insuficienţele din domeniul schimbului de date – suprapuneri şi repetări, lipsa unui mecanism unic 

de prelucrare şi schimb de date, fapt ce nu permite „crearea” unui tablou clar, privind numărul 

victimelor şi potenţialelor victime identificate şi asistate. 

 - raportarea financiară de către APL şi APC cu privire la evaluarea costurilor activităţilor realizate 

este încă insuficientă, şi indicativă doar pe anumite segmente, şi fără o abordare complexă. Aceasta 

atestă la prima vedere, că implementarea Planului naţional este încă în mare măsură dependentă de 

sursele din exterior, ceea ce, în principiu ar fi firesc pentru faza de implementare activă la care se 

află sistemul la moment.  

 

Deşi nu s-au realizat toate activităţile planificate, totuşi, obiectivele au fost atinse. 

Activităţile nerealizate, lacunele depistate în procesul de implementare a Planului naţional, precum 

şi provocările de viitor din domeniul antitrafic trebuie să se regăsească în Planul naţional  de 

prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2014 - 2016. Proiectul a fost deja elaborat şi prevede 

realizarea recomandărilor evaluărilor naţionale şi internaţionale, inclusiv unele activităţi nerealizate 

în planurile anterioare. Totodată, au fost examinate şi necesităţile de consolidare a politicilor din 

domeniu în conformitate cu Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, parafat de către RM la 29 

noiembrie 2013. 
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CONSTATĂRI ŞI ANALIZĂ A ACTIVITĂŢILOR REALIZATE ÎN ANUL 2013 PENTRU 

A RĂSPUNDE PROVOCĂRILOR DIN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII 

TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 

 

A. Rolul şi importanţa consolidării eforturilor actorilor antitrafic şi responsabilitatea 

financiară a instituţiilor publice în realizarea politicii de prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane 

 

Coordonarea activităţilor antitrafic la nivel central şi local 

             În vederea realizării şi abordării subiectului pus în discuţie în anul 2013, SP al CN CTFU, 

prin suportul acordat  de către OIM: 

- a elaborat Strategia de Comunicare a Secretariatului Permanent cu actorii din domeniul 

prevenirii şi combaterii TFU, care la moment este plasată pe www.antitrafic.gov.md. 

Documentul în cauză identifică un şir de direcţii de comunicare cu comunitatea antitrafic, dar şi 

cu publicul larg, precum şi instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor instituţiei.  

- a lansat şi prezentat site-ul www.antitrafic.gov.md în cadrul unei conferinţe de presă 

improvizate în cadrul şedinţei Grupului tehnic al Comitetului Naţional din 18 iunie 2013. 

Elaborarea paginii web a fost finanţată de către Departamentul de Stat al SUA în cadrul 

proiectului „Consolidarea SP al CN CTFU". 

- a organizat 4 ateliere de lucru regionale - unul în Soroca (raioanele de Nord) şi 3 în Chişinău 

(pentru zona Sud, zona Centru şi pentru raioanele din UTA Găgăuzia, raioanele vorbitoare de 

limba rusă) în vederea consolidării capacităţilor comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU, 

schimbului de experienţă între CT şi asigurarea accesului serviciilor comunitare pentru VTF şi 

potenţialele VTFU. Iar în luna decembrie a fost organizat un atelier similar în raionul Şoldăneşti 

la care au participat membrii CT, responsabilii EMD comunitare, primarii şi reprezentanţii 

ONG-urilor locale.  

De asemenea SP: 

 - a coordonat procesul de amenajare şi dotare a camerei de audieri a copiilor victime / martori 

din cadrul Procuraturii raionale Călăraşi şi a participat la procesul de lansare oficială a camerei 

în data de 10 decembrie 2013.
5
 

- a organizat 3 şedinţe ale CN CTFU pe data de 11.02.2013, 12.04.2013 şi 19.12.2013; 

- a organizat în perioada 7-8.11.2013 sesiuni de instruire privind combaterea TFU prin prisma 

drepturilor omului în contextul Planului naţional pentru anul 2014-2016, în calitate de expert 

fiind dl Mike Dottridge; (Membru al Consiliului Fondului de Încredere Voluntar al Naţiunilor 

Unite privind formele contemporane de sclavie)    

- a coordonat misiunea de evaluare PALRV din 18 februarie până în 15 martie 2013. Scopul 

acestor misiuni ale experţilor a fost să asigure stadiul de implementare legislativă, politică şi 

instituţională din RM, în concordanţă cu standardele Europene şi internaţionale; 

- a organizat, cu suportul Consiliului Europei, la data de 22 martie 2013 masa rotundă pe 

marginea Raportului Greta pentru RM în scopul identificării priorităţilor pentru implementarea 

acestor recomandări; 

- a organizat în perioada 18 - 19 noiembrie 2013 Misiunea \ vizita doamnei Myria Vassiliadou, 

coordonatorul Uniunii Europene pentru Politicile Antitrafic. 

 

 În concluzie la acest subcapitol putem concluziona că,  activităţile prevăzute în conformitate 

cu Planul naţional au fost realizate cu succes. Menţionăm, totuşi, că indicii de progres cu privire la 

numărul de participări ale SP la şedinţele CT nu sunt cuantificaţi şi este destul de dificil de expus 

asupra atingerii acestora. 

 

Cadrul legal şi de reglementare din domeniu 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 930 din 20.11.2013 a fost aprobat proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.42-XVI din 6 martie 2008 privind transplantul de organe, 

                                                
5 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=314&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Republica-Moldova-face-inca-un-pas-spre-justitia-

prietenoasa-copiilor 

http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.antitrafic.gov.md/
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=314&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Republica-Moldova-face-inca-un-pas-spre-justitia-prietenoasa-copiilor
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=314&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Republica-Moldova-face-inca-un-pas-spre-justitia-prietenoasa-copiilor
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ţesuturi şi celule umane. Modificările şi completările incluse vor pune baza legală de implicare în 

activităţile de transplant a instituţiilor medicale publice şi private, vor asigura un control efectiv în 

domeniul importului şi exportului de organe, ţesuturi şi celule umane. 

Concomitent, modificările şi completările vor asigura: 

 Delimitarea juridică a relaţiilor reglementate de Legea nr.42-XVI din 06 martie 2008, de alte 

relaţii obşteşti din domeniul medicinii; 

 Formularea mai precisă a unor noţiuni principale, care se folosesc des în practica 

activităţilor de transplant; 

 Admiterea în activităţile de transplant de organe, ţesuturi şi celule umane a instituţiilor 

medicale constituite pe baza proprietăţii private,  care va avea ca şi  rezultat dezvoltarea mai 

rapidă a relaţiilor de parteneriat public - privat în domeniul transplantului; 

 Perfectarea şi precizarea procedurilor de prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule 

umane, aplicate de specialiştii în domeniu. 

La fel a fost adoptată de către Parlamentul RM Legea pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative nr. 270 din 07.11.2013, prin care a fost modificat Codul Penal, art. 158, 165, 

168, 206, 220, 302, 316, precum şi Codul de procedură penală, art. 90, 110, 215.
 

Acest act legislativ face o delimitarea clară dintre calificări privind munca forţată şi TFU în 

scop de exploatare prin muncă; dintre proxenetism şi TFU în scop de exploatare sexuală; De 

asemenea prin modificările şi completările operate:  

- s-au înăsprit sancţiunile pentru traficul de copii; pentru proxenetism şi organizarea 

cerşetoriei; pentru comiterea infracţiunii de TFU de către funcţionari publici şi 

internaţionali;au fost criminalizaţi beneficiari de servicii ale victimelor TFU; a fost 

criminalizat traficul de organe şi publicitatea privind vinderea - procurarea de organe.  

 

Procuratura Generală, în colaborare cu  CI „La Strada” a elaborat proiectul Regulamentului 

Camerei de Audiere a Copiilor. La moment proiectul Regulamentului este finalizat, însă nu s-a pus 

în aplicare pe motiv că grupul de lucru inter - instituţional, creat în scopul realizării acţiunii 6.3.2 

pct. 2 din Planul de Acţiuni pentru implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei 

pentru anii 2011 - 2016 pe lângă Ministerul Justiţiei,  lucrează asupra modificării legislaţiei ce ţine 

de audierea minorilor (art. 110
1
 din CPP).  

 

La acest subcapitol menţionăm activităţile nefinalizate în anul 2013 : 

- elaborarea Ghidului privind protecţia copilului victimă / martor în cadrul procedurilor legale de 

către MAI, MJ, PG în parteneriat cu CNPAC.  

- aprobarea şi aplicarea Regulamentului Camerei de Audiere a Copiilor (PG). 

 

  La fel, e de menţionat faptul că există spaţiu de interpretări şi apreciere subiectivă a 

nivelului de realizare a măsurilor prevăzute la acest subcapitol al Planului de acţiuni pe motiv că la 

„ Indicii de progres”  este indicat doar „aprobat”, dar nu este specificată instituţia responsabilă.  

 

Consolidarea capacităţilor actorilor implicaţi în acţiuni antitrafic prin activităţi de 

instruire:  

 
1. Pentru  procurori, judecători şi anchetatori de teren 

În iunie şi septembrie 2013 INJ în colaborare cu CI „La Strada” a organizat 2 treninguri cu 

durata de 2 zile la subiectul „Audierea copiilor, victime - martori ale exploatării / abuzului sexual”. 

În cadrul atelierului au participat 46 specialişti (25 procurori şi 21 judecători). Acest atelier a fost 

organizat pentru aplicarea curriculumului instituţionalizat în anul 2012. În anul 2013, au avut loc 

mai multe instruiri ai procurorilor şi judecătorilor privind audierea copilului victimă / martor, cu 

participarea formatorilor de la CI „La Strada” (10 procurori şi 7 judecători de instrucţiune). 

In iunie 2013, la invitaţia CCTP, CI „La Strada” a participat în calitate de formator la 

instruirea ofiţerilor de urmărire penală, noi angajaţi în cadrul CCTP privind profilul psiho  - social al 

victimei (victimologie), modalităţile de manipulare folosite de către recrutori şi tehnici de audiere 

ale victimelor TFU, martori vulnerabili. 20 de colaboratori ai CCTP au fost instruiţi.  
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În acelaşi timp, în cadrul proiectului „Prevenirea corupţiei şi impunităţii în lupta împotriva 

traficului de persoane prin abilitarea media şi prin consolidarea cooperării între societatea civilă şi 

organele de drept 2010-2013” finanţat de Guvernul SUA, OIM a prezentat în cadrul Forumului 

Naţional Studiul Analitic privind investigarea şi judecarea cauzelor de trafic de persoane şi a 

infracţiunilor conexe, care conţine o analiză aprofundată a dosarelor pe cazuri de trafic de persoane 

şi infracţiuni conexe, constatări şi recomandări în sensul îmbunătăţirii situaţiei la capitolul 

investigării şi judecării cazurilor de trafic şi infracţiuni conexe şi protecţiei victimelor în cadrul 

procesului penal. Totodată în baza Studiului, a fost elaborat şi publicat un „Ghid practic pentru 

investigarea infracţiunilor de trafic de persoane”.  

 În perioada de raportare, INJ, IGP şi PG în cooperare cu OIM şi cu susţinerea financiară a 

Guvernului SUA, a organizat şi desfăşurat 3 seminare de profil, desfăşurate sub forma unui 

program cu trei etape. Astfel: 

1) Între 26 şi 27 septembrie 2013 a avut loc Seminarul de instruire pentru procurori şi 

anchetatori cu genericul „Problemele calificării şi manipulării victimei de către traficant cu scopul 

schimbării declaraţiilor”. La seminar au participat 25 de reprezentanţi ai organelor de drept (13 

procurori şi 12 anchetatori). Programul de instruire a cuprins patru module: încadrarea juridică 

corectă a faptelor penale de (1) TFU şi proxenetism şi (2) TFU, muncă forţată şi organizarea 

cerşetoriei; (3) minimizarea riscului manipulării victimei şi (4) acţiunile ce urmează a fi întreprinse 

în cazul manipulării victimei de către traficant.  

          2) Între 24 şi 25 octombrie 2013, a fost desfăşurat un Atelier practic de instruire pentru 

procurori şi judecători cu genericul „Audierea victimelor, victima în calitate de martor şi dezbaterile 

judecătoreşti în cazurile de trafic de fiinţe umane, la care au participat 10 procurori şi 7 judecători, 

iar programul de instruire a cuprins următoarele module: (1) Prima audiere a victimei; (2) Pregătirea 

pentru procesul de judecată. Atelierul s-a bazat pe bunele practici anterioare, punând accent pe 

exerciţii şi jocuri de rol pentru dezvoltarea unor abilităţi practice mai eficiente. 

 3) La data de 6 noiembrie a avut loc Atelierul de instruire cu genericul „Tehnicile lucrului în 

echipă şi arestul preventiv în cazurile de trafic de persoane”, la care au participat 8 procurori şi 13 

ofiţeri de urmărire penală. Atelierul s-a axat pe problemele ce apar din punct de vedere practic pe 

parcursul desfăşurării urmăririi penale a cazurilor de trafic. Un aspect esenţial abordat a fost 

consolidarea conlucrării dintre procurori şi ofiţerii de urmărire penală pentru a eficientiza activitatea 

lor în echipă pe parcursul urmăririi penale şi de a demonstra caracterul de conlucrare necesar pentru 

soluţionarea infracţiunilor de trafic.  

 

                                                                                                                        Tabel 3  
                                    Numărul de reprezentanţi instruiţi ai organelor de drept 2012-2013 

         Anul 2012           Anul 2013 

Procurori 149 56 

Anchetatori  12 

Judecători 82 28 

Ofiţeri de urmărire penală 17 13 

Total   161 persoane 109 persoane 

 

       În 2013 USM în parteneriat cu CI “La Strada” a elaborat programul de masterat 

Psihologia Judiciară. Absolvenţii acestui masterat vor fi capabili să medieze interacţiunea copiilor 

cu statut de victimă / martori a diferitor tipuri de abuzuri cu sistemul juridic, să asiste copiii în 

conflict cu legea, să elaboreze profiluri criminale, să participe şi acorde expertiza psihologică în 

cadrul grupurilor de probaţiune, să asiste echipele organelor de forţă în investigarea infracţiunilor, 

să contribuie la prevenirea comportamentelor infracţionale, prin elaborarea programelor 

individualizate pentru copiii în conflict cu legea. Programul dat a fost aprobat de către senatul USM 

şi prezentat MEd în decembrie 2013. 

 

2. Pentru misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale RM peste hotare, colaboratorii 

aparatului central al MAEIE  



 19 

MAEIE, în comun cu Misiunea OIM în Moldova şi organizaţia CI„La Strada”, a organizat, 

două instruiri
6
 în domeniul identificării victimelor TFU (02.07.2013 şi 12.12.2013). Prima instruire 

a fost destinată exclusiv diplomaţilor detaşaţi pentru a activa în cadrul misiunilor diplomatice şi 

oficiilor consulare ale RM peste hotare, iar a doua instruire a fost destinată colaboratorilor 

aparatului central al MAEIE.  

  Discuţiile s-au axat pe rolul implicării misiunilor diplomatice în vederea identificării 

victimelor TFU, acordării asistenţei acestora, eventual, stoparea situaţiilor de acest gen, peste 

hotarele RM şi au fost precizate acţiunile aşteptate de către organele publice centrale de specialitate 

din partea colaboratorilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare la depistarea cazurilor de 

TFU.  

 

 

3. Pentru cadrele didactice şi de conducere din instituţiile de învăţămînt 

 Activităţile de revizuire şi adaptare a programelor de formare continuă, realizate sub egida 

Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, poartă un caracter continuu, inclusiv, privind problemele de 

prevenire a TFU, exploatării muncii copiilor, violenţei în familie, abandonului şcolar, educaţiei 

pentru sănătate etc. 

  Pentru anul 2013 a fost emis Ordinul ministrului educaţiei, nr. 975 din 03.12.2012 „Cu 

privire la aprobarea planurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere 

pentru anul 2013”. În conformitate cu planurile de formare profesională continuă a cadrelor 

didactice şi de conducere pentru anul 2013 în instituţiile abilitate cu formare continuă, în perioada 

de referinţă, au fost incluşi în formare următoarele categorii de cadre didactice care realizează 

conţinuturile ce vizează probleme educaţionale specifice prevenirii abuzului, neglijării, inclusiv, a 

TFU:                                                                                                                                      

 Tabel 4 

                                                          Numărul de specialişti instruiţi din cadrul instituţiilor de învăţământ 
 Categorii cadre didactice instruite         Anul 2012           Anul 2013 

Psihologi şcolari –  

 

25 persoane 100 persoane 

Educaţia civică –  

 

75 persoane 75 persoane 

Asistenţă socială –  
 

25 persoane 50 persoane 

Pedagogie socială –  

 

25 persoane 75 persoane 

Educatori din şcolile internat –  

 

25 persoane 25 persoane 

Directori adjuncţi pentru educaţie  50 persoane 50 persoane 

Total   225 persoane 375 persoane 

 

     Conform informaţiilor din teritorii, direcţiile generale raionale / municipale de învăţământ, 

tineret şi sport au coordonat la nivel local procesul de formare vizând tematica de referinţă, 

elaborând în acest scop, planuri de acţiuni, programe şi suporturi informative pentru cadrele 

implicate în procesul educaţional. Luând în considerare probleme educaţionale specifice, în scopul  

asigurării incluziunii tuturor categoriilor de copii în programe de prevenire şi combatere a 

fenomenelor sociale distructive, instituţiile abilitate cu formarea profesională, în colaborare cu 

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului,  au realizat un şir de programe 

tematice de formare pentru cadrele didactice: Psihologi şcolari, Educaţia civică, Asistenţă socială, 

Pedagogie socială, Educatori din şcolile internat, Directori adjuncţi pentru educaţie, Praxiologia 

activităţii de dirigenţie, Managementul stresului, Educaţia incluzivă, Managementul parteneriatului 

„şcoală - familie - comunitate”, Profilaxia comportamentului deviant al elevului, Metode psiho-

somatice de autoreglare, Psihoterapia narativă în consiliere etc.  

                                                
6
 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=319&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/PROGRAMUL-DE-INSTRUIRE-Identificarea-si-

referirea-catre-protectie-si-asistenta-a-victimelor-si-potentialelor-victime-a-traficului-de-fiinte-umane-Rolul-functionarului-consular 

 

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=319&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/PROGRAMUL-DE-INSTRUIRE-Identificarea-si-referirea-catre-protectie-si-asistenta-a-victimelor-si-potentialelor-victime-a-traficului-de-fiinte-umane-Rolul-functionarului-consular
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=319&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/PROGRAMUL-DE-INSTRUIRE-Identificarea-si-referirea-catre-protectie-si-asistenta-a-victimelor-si-potentialelor-victime-a-traficului-de-fiinte-umane-Rolul-functionarului-consular


 20 

 

În perioada raportată specialiştii de la USM şi ai CI “La Strada” au elaborat curriculum 

pentru cursul opţional “Promovarea relaţiilor armonioase în perioada curtării”. Curriculum are 

valoare interdisciplinară, care poate fi predată în cadrul orelor de dirigenţie, educaţie civică sau curs 

opţional şi extra - didactic. Curriculum a fost validat în cadrul a două ateliere consultative cu 

profesori cu experienţă de predare a disciplinei “Educaţia civică” din 7 raioane şi din municipiul 

Chişinău. În baza curriculumului a fost elaborat un suport de curs. În decembrie 2013, Curriculum 

şi suportul  de curs au fost transmise spre avizare, ulterior fiind  instituţionalizate de către MEd. 

 

4. Pentru lucrătorii medicali 

 Pe parcursul anului 2013 au fost organizate şi desfăşurate de către MS instruiri pentru 

lucrătorii medicali cu tematica: Protecţia şi asistenţa victimelor TFU şi violenţei în familie în cadrul 

SNR în următoarele teritorii administrative: mun. Chişinău, raioanele Comrat, Călăraşi, Dubăsari, 

Ceadîr Lunga, Orhei, Basarabeasca, Soroca. Instruirile lucrătorilor medicali în domeniul protecţiei 

şi asistenţei victimelor TFU şi violenţei în familie în cadrul SNR, au fost susţinute de OIM, în 

parteneriat cu Crucea Roşie. În total au fost instruiţi  433 de medici / lucrători medicali. 

De asemenea responsabilii desemnaţi din MS, cu competenţe în elaborarea şi monitorizarea 

implementării politicii de prevenire şi combaterea a TFU, în perioada 07 – 08 noiembrie 2013 au 

participat la instruirea, privind abordarea combaterii TFU prin prisma respectării drepturilor omului 

în contextul elaborării Planului naţional pentru perioada 2014 - 2016.  

 

5. Pentru asistenţii sociali, EMD 

 MMPS, beneficiind de suportul partenerilor, pe care l-a avut în procesul de instruire a 

asistenţilor sociali, membrii ai EMD, inclusiv angajaţii CCTP din zona Nord, Sud, Centru, a 

asigurat instruirea a circa 700 specialişti. Totodată, a fost posibilă şi estimarea costurilor / 

cheltuielilor în scopul organizării  instruirii.  

 În acest sens, considerăm benefică preluarea acestei bune practici de către instituţiile 

responsabile de procesul de consolidare a capacităţilor specialiştilor în acţiunile de viitor. Totodată 

acest exerciţiu oferă o imagine completă despre costurile necesare să fie justificate în Cadrul 

bugetar pe termen mediu.  

Tabelul 5  
                                                           Tipul şi numărul instruirilor  desfăşurate de către MMPSF în anul 2013 

Organizaţia 

responsabilă  

    Parteneri  Activităţi realizate  Grupul-ţintă Resurse 

financiare 

alocate 

MMPSF 
În parteneriat cu 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie,  

pe platforme 

comune cu 

Asociaţia 

Obştească 

“Centrul de 

Drept al 

Femeilor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agenţia 

Elveţiană pentru 

Dezvoltare şi 

Cooperare 

(SDC);  

Departamentul 

de Stat al SUA; 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe din 

Danemarca; 

Crucea Roşie din 
Moldova.  

 

Seminare de instruire a membrilor 

Echipelor multidisciplinare teritoriale la 

nivel raional şi comunitar.  

La nivel raional, în cadrul a 5 seminare 

au fost incluse suplimentar module cu 

referire la profilele psihologice ale 

bărbaţilor, femeilor şi copiilor - victime 
ale traficului de persoane, seminarele 

fiind organizate în următoarele raioane: 

Soroca (26-27.04.2013); 16961 MDL 

Leova (28-29.05.2013); 9237 MDL 

Rîşcani (15-16.10.2013); 15716.08 MDL 

Briceni (13-14.11.2013); 19500 MDL 

Ungheni (26-27.11.2013). 8486 MDL 

 

Membrii 

EMD 
69900 Lei 

La nivel comunitar au fost organizate 8 

seminare de instruire pentru membrii 

EMD din satele şi comunele raioanelor: 

Comrat (19-21.02.2013);  27760 MDL 

Călăraşi (26-28.02.2013); 17199 MDL 
Chişinău (04-05.02.2013); 

Dubăsari (16.05.2013); 18096 MDL 

Ceadîr - Lunga (17.05.2013); 12900 

Membrii 

EMD din 

satele şi 

comunele 

raioanelor: 
 

165140 lei 
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MDL 

Orhei (22-23.05.2013); 23940 MDL 

Basarabeasca (24.05.2013) 19060 MDL 

Soroca (24-27.09.2013) 46185 MDL 

 

MMPSF 

CAP 

 

 

În parteneriat şi 

cu susţinerea 

OIM 

5 ateliere de monitorizare a EMD raionale 

şi comunitare, cu implicarea formatorilor 

din cadrul Centrului de Asistenţă şi 

Protecţie a victimelor şi potenţialelor 

victime ale TFU, mun. Chişinău.  

Ştefan-Vodă – 16.08.2013; 5755 MDL 
Căuşeni – 19.08.2013; 6400 MDL 

Cimişlia – 21.08.2013; 6843 MDL 

Orhei – 22.08.2013; 3603 MDL 

Criuleni – 23.08.2013. 6505 MDL 

EMD 

raionale şi 

comunitare 

29106 lei  

 

MMPSF 

CAP  

 

În parteneriat şi 

cu susţinerea 

OIM 

3şedinţe de monitorizare a EMT raionale: 

4 decembrie 2013: r. Sîngerei; r. 

Dubăsari; r. Floreşti. - 2675 MDL 

5 decembrie 2013:   r. Cantemir; r. Leova; 

r. Rezina. - 3200 MDL 

17 decembrie 2013: r. Hînceşti; r. 

Cimişlia; r. Căuşeni - 3000 MDL 

EMD 

raionale 

8875 lei  

MMPSF  

Centrul pentru 

Combaterea 

Traficului de 

Persoane 

(CCTP) 

 

În parteneriat şi 
cu susţinerea 

OIM 

3 mese rotunde cu genericul ”Conlucrarea 

ofiţerilor de poliţie cu coordonatorii EMD 
raionale în cadrul SNR”, pentru EMD din 

zona Centru, zona Nord şi zona Sud.  

Scop: eficientizarea conlucrării ofiţerilor 

de poliţie de profil cu coordonatorii 

EMD:  

Zona Centru, 24 aprilie 2013: 3600 

MDL 

Raioanele: Dubăsari, Călăraşi, Orhei, 

Străşeni, Hînceşti, Nisporeni, Ialoveni şi 

Criuleni; 

Zona Nord, 13 decembrie 2013: 14372 
MDL 

Raionale: Bălţi, Briceni, Donduşeni, 

Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, 

Glodeni, Ocniţa, Soroca, Sîngerei, 

Teleneşti, Şoldăneşti, Rîşcani şi Rezina; 

Zona Sud, 20 decembrie 2013: 15900 

MDL 

Raionale: Cahul, Basarabeasca, Cantemir, 

Căuşeni, Cimişlia, Ceadîr - Lunga, 

Comrat, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia şi 

Vulcăneşti; 

Ofiţerii din 

cadrul 
Biroului 

Investigaţii 

«CENTRU» 

al CCTP.  

Ofiţerii din 

cadrul 

Biroului 

Investigaţii 

«NORD» al 

CCTP.  

Ofiţerii din 
cadrul 

Biroului 

Investigaţii 

«SUD» al 

CCTP. 

Coordonator

ii EMD 

raionale 

33872 lei 

 

      În luna iunie 2013, Consiliile Raionale Leova şi Orhei,  în parteneriat cu CNPAC,  au 

realizat 15 ateliere sectoriale de formare pentru membrii EMD din toate localităţile raioanelor 

respective, astfel fiind extins mecanismul intersectorial de cooperare. În cadrul acestor ateliere au 

fost instruiţi  338 specialişti: 17 reprezentanţi ai APL de nivelul I (14 dintre ei - primari), 81 

asistenţi sociali, 35 inspectori ai serviciului interacţiune comunitară, 125 lucrători ai instituţiilor 

medico - sanitare, 80 cadre didactice (directori educativi / coordonatori ai acţiunilor de prevenire, 

identificare, raportare şi referire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare a copiilor). 

      În perioada septembrie – noiembrie 2013 Consiliile Raionale Leova şi Orhei,  în parteneriat 

cu CNPAC, au realizat 14 ateliere zonale de supervizare pentru echipele multidisciplinare din 10 

localităţi ale r - lui Leova, în care a fost extins mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ai 

violenţei, neglijării, exploatării, traficului. În cadrul atelierelor, specialiştii au avut posibilitatea să 

facă schimb de experienţă privind rezultatele şi problemele identificate în cadrul aplicării 

mecanismului intersectorial şi să exerseze în echipă aplicarea procedurilor acestuia. La activităţile 

de supervizare au participat 263 specialişti din 63 localităţi: 54 reprezentanţi ai APL de nivelul I (22 

primari şi 32 secretari ai Consiliilor locale / consilieri locali), 59 asistenţi sociali, 23 poliţişti, 37 
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lucrători ai instituţiilor medico - sanitare, 85 cadre didactice (directori / directori educativi / 

coordonatori ai acţiunilor de prevenire, identificare, raportare şi referire a cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare a copiilor), 5 reprezentanţi ai altor instituţii / servicii (preoţi, psihologi, ONG). 

     În perioada 12 - 13 iunie 2013, a fost organizat atelierul de lucru internaţional, în comun cu 

proiectul EC / ISEC-Payoke, cu genericul ”Eforturi comune ale autorităţilor de poliţie şi sănătate 

din statele membre ale UE şi ţările terţe pentru combaterea şi prevenirea TFU, asistenţa şi protecţia 

victimelor”. În cadrul acestui atelier, au fost abordate mai multe subiecte, implicit cele ce ţin de 

profilul medical şi psihologic al victimelor TFU, femei, bărbaţi şi copii.  

       

      Adiţional, ca răspuns la acţiunile preconizate în Planul naţional pentru anul 2013, au fost 

realizate acţiuni suplimentare la capitolul respectiv, ce pot fi găsite mai jos în Anexa 1.  

 

În concluzie:  

           - 2 acţiuni nerealizate în anul 2012 şi transferate pentru 2013 „Organizarea seminarelor de 

instruire pentru membrii comisiilor teritoriale privind combaterea TFU” şi „Organizarea cursurilor 

de instruire pentru angajaţii MAEIE în domeniul identificării victimelor TFU” au fost 

implementate. 

 - şi la acest subcapitol menţionăm indicii de progres cu privire la „numărul de participări la 

instruiri”, „numărul seminarelor instructive” sau „numărul echipelor multidisciplinare instruite 

repetat” nu sunt cuantificaţi şi este destul de dificil de expus asupra realizării scopului definit în 

plan.  

 Dar, important este să subliniem şi că o măsură neprevăzută în Planul naţional, a fost: 

„organizarea şi realizarea, în perioada de 01-26.07.2013, a operaţiunii internaţionale de 

supraveghere a frontierei „OVIDIU”, în cadrul căreia una din etape a fost destinată prevenirii şi 

combaterii traficului de fiinţe umane, în scopul consolidării capacităţilor subdiviziunilor MAI 

pentru desfăşurarea în comun a măsurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii transfrontaliere 

sub egida Misiunii EUBAM”. 

 

Managementul informaţional şi cercetare 

În cadrul proiectului „Fortificarea SP al CN CTFU” finanţat de Departamentul de Stat SUA 

a fost testat programul electronic, bazat pe 6 forme standard, completate respectiv de PG, MAI / 

CCTP, MJ, MMPSF, care contribuie la armonizarea procesului de colectare a datelor privind TFU. 

Programul încurajează colectarea datelor la toate etapele procesului penal, sporeşte volumul de 

informaţii disponibil privind calitatea măsurilor de combatere a TFU şi contribuie la o monitorizare 

mai bună a respectării drepturilor victimelor în sistemul justiţiei penale. După pilotarea 

programului, formele au fost îmbunătăţite. Datele colectate prin intermediul formelor sunt stocate 

într-un soft, care generează unele informaţii în baza solicitării utilizatorului.  

Totodată, pe 30 - 31 mai 2013 a fost organizat un atelier pentru procurori, având scopul 

consolidării capacităţilor participanţilor de a colecta date şi a îndeplini formele standard într - un 

mod armonizat, în colaborare cu ceilalţi actori antitrafic în implementarea legislaţiei. Astfel, 46 de 

procurori au fost instruiţi să îndeplinească formele standard. 

MAEIE, cu suportul Misiunii OIM în Moldova, a lansat modulul „Titlul de călătorie” a 

sistemului informaţional „Consul”. Acest sistem informaţional, începând cu luna august 2013, 

posedă o funcţionalitate care în cazul eliberării titlurilor de călătorie pentru victimele TFU, 

generează notificări instituţiilor naţionale competente (MAI şi MMPSF). 

În cadrul proiectului “Lupta împotriva  traficului de fiinţe umane – Etapa 1 (THB/IF/1)”, 

coordonat de SP şi implementat de ICMPD în colaborare cu CCTP, a fost evaluat mecanismul 

existent de colectare a datelor despre cazurile de TFU atît din perspectiva sistemului social cît şi din 

perspectiva sistemului de drept. Raportul reprezintă o analiză a prevederilor legale, capacităţilor 

instituţionale şi practicii existente de colectare şi gestionare a datelor existente în Republica 

Moldova. La fel, acest raport include o serie de recomandări privind îmbunătăţirea sistemului de 

colectare şi gestionare a datelor din prisma respectării drepturilor victimei, dar şi a sistemului de 

urmărire penală. Rezultatele acestei activităţi au fost prezentate în cadrul mesei rotunde organizate 

de ICMPD şi SP la Chişinău în luna aprilie 2013, precum şi în mai 2013 la Istanbul în cadrul 

evenimentului regional. Acest raport  în versiune finală va fi  plasat pe site-ul SP . 
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Ca şi concluzie putem menţiona că acţiunile enumerate mai sus sunt exact cele planificate a 

fi realizate pe parcursul anului 2013. Plus la aceasta măsura „Elaborarea şi implementarea 

sistemului informaţional privind informarea imediată despre cazurile de TFU identificate în 

străinătate” realizată parţial în 2012 a fost finalizată în anul curent, conform perioadei indicate de 

implementare 2012 - 2013 de către MAEIE. 

 

Analiza, monitorizarea şi evaluarea 

 

  La data de 6 martie 2013 a fost organizată Masa rotundă cu genericul „Monitorizarea şi 

evaluarea gradului de implementare a Strategiei SNR pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU. Rezultate şi perspective”, eveniment organizat de MMPSF în 

parteneriat cu OIM şi CI “La Strada”. La acest eveniment a fost prezentat proiectul celui de-al 4-lea 

raport de monitorizare a implementării Strategiei SNR pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU pentru anul 2012. Scopul acestei mese rotunde a rezidat în 

familiarizarea cu noile instrumente de lucru în domeniu, care actualmente sunt utilizate în 

activitatea profesională zilnică a specialiştilor. De asemenea, urmare a organizării acestei mese 

rotunde, a fost elaborat Raportul Finalizat pe anul 4 de monitorizare a implementării Strategiei 

SNR. Nu în ultimul rând, evenimentul respectiv a servit drept platformă pentru schimbul de 

experienţă şi bune practici. 

  La iniţiativa SP şi cu suportul financiar al Departamentului de Stat SUA, expertul CI “La 

Strada” a elaborat primul proiect al conceptului managementului politicii de stat în domeniul anti-

trafic. Proiectul urmează a fi completat cu recomandările rapoartelor naţionale, a indicatorilor din 

Planul naţional pentru anii 2014 - 2016 şi propunerile experţilor. 

  

 E de concluzionat că în Raport, pe lângă activităţile realizate în cadrul Planului naţional se 

regăsesc de asemenea  informaţiile şi, rezultatele prezentate în cadrul şedinţelor lunare tehnice de 

coordonare, organizate de către OSCE pentru comunitatea antitrafic. SP şi instituţiile competente 

participă la aceste şedinţe, unde se discută evoluţiile din domeniul vizat. O altă modalitate de 

monitorizare o constituie comunicarea permanentă prin pagina web www.antitrafic.gov.md, care 

reflectă: date şi informaţii actualizate din domeniu, evenimentele organizate, subiectele reflectate de 

către presă, etc.   

 

Mobilizarea resurselor şi bugetului destinat acestui scop 

DMAI a estimat ca sunt necesare circa 2.175 milioane lei din surse extrabugetare pentru 

implementarea Planului naţional: 

- 500.000 lei - efectuarea lucrărilor de reparaţii şi transmiterea sediului în gestiunea DPM a MAI 

- 1.675.000 lei – procurarea automobilelor, tehnicii şi mijloacelor speciale, tehnicii de calcul, 

aparatajului pentru video conferinţă, însă aceste surse n-au fost identificate pe parcursul anului.   

 Pentru întreţinerea Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale 

TFU din mun. Chişinău de către MMPSF, în calitate de executor principal de buget, pentru anul 

2013, au fost precizate mijloace financiare în volum de 1312,1 mii lei, care la data  de 31 decembrie 

2013 au fost executate în sumă de 1311,9 mii lei sau 99,9 la sută din prevederile pe perioada 

respectivă.  

Totodată, pentru întreţinerea centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor TFU în bugetele 

unităţilor administrativ - teritoriale pentru anul 2013 au fost aprobate mijloace financiare în volum 

total de 1026,3 mii lei pentru întreţinerea a 34 beneficiari (tutelaţi) în cadrul a 2 Centre de asistenţă 

şi protecţie a victimelor TFU (în raioanele Căuşeni şi Cahul). 

 

Tabelul 6 

 Cheltuielile din bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ - teritoriale pentru protecţia 

socială a victimelor traficului de fiinţe umane 
 

Nr./r Localitatea 
Nr.de 

locuri 
Bugetul de stat / mii lei 

Bugetul unităţilor 

administrativ-teritoriale / 

http://www.antitrafic.gov.md/
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mii lei 

Precizat, 

pe anul 

2013  

Executat, pe 

anul 2013  

Precizat, pe 

anul 2013 

Executat, pe 

anul 2013    

Centre de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane ( tipul 453 ) 

1 Chişinău 24 1312.1 1311.9     

2 Cahul 20     544.0 534.9 

3 Căşeni 14     452.3 424.3 

  Total:   1312.1 1311.9 996.3 959.1 

Centre psiho - sociale de reabilitare a victimelor violenţei în familie ( tipul 449 ) 

4 Bălţi 19     687.9 683.9 

5 Căuşeni 19     757.9 739.9 

6 Drochia 30     699.0 582.4 

7 Hînceşti 18     567.1 476.3 

  Total:   0.0 0.0 2711.9 2482.5 

Măsuri de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de fiinţe umane ( tipul 462 ) 

8     120.0 111.2     

  Total:   120.0 111.2     

 Pentru repatrierea copiilor şi adulţilor, victime TFU, traficului de migranţi cu statut  

nereglement, precum şi a copiilor neînsoţiţi în bugetul MMPSF pe perioada anului 2013 au fost 

preconizate 120,0 mii lei, care pe parcursul a 12 luni în anul 2013 au fost executate în volum de 

111,2 mii lei sau 92,6 la sută din prevederile pe perioada dată. 

 Adiţional, putem menţiona şi serviciile de asistenţă şi protecţie din cadrul Centrelor de 

plasament şi reabilitare pentru copiii de vârstă fragedă, din mun. Chişinău şi Bălţi pentru 

potenţialele victime ale TFU, în vederea prevenirii fenomenului TFU.  

Tabelul 7 
Sume alocate pentru întreţinerea Centrelor de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă, din 

mun. Chişinău şi Bălţi 

Instituţia  Bugetul de stat 

Planificat pe anul 2013 
(lei)  

Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de 

vîrstă fragedă, mun. Chişinău 

16 211 000 lei  

Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru 

copii, mun. Bălţi 

12 362 000 lei  

TOTAL 28 573 000MDL 

 

Totodată, pentru întreţinerea centrelor psiho - sociale de reabilitare a victimelor violenţei în 

familie în bugetele unităţilor administrativ - teritoriale pentru anul 2013 au fost aprobate mijloace 

financiare în volum total de 3053,6 mii lei pentru întreţinerea a 88 beneficiari (tutelaţi) în cadrul a 5 
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Centre psiho - sociale de reabilitare a victimelor violenţei în familie (în raioanele Căuşeni, Drochia, 

Hînceşti şi mun. Bălţi). 

La acest subcapitol putem rezuma că o parte din APC au prezentat estimarea costurilor 

necesare pentru implementarea Planului naţional, însă nu toate şi acest fapt constituie un 

impediment în constituirea unui cadru general al cheltuielilor de către APC în scopul preluării 

financiare graduale a realizării Planului naţional din resursele financiare ale bugetului de stat. La 

fel, MF confirmă că, datele privind executarea de către APL a cheltuielilor preconizate pentru anul 

2013 vor fi disponibile după prezentarea de către aceştia a raportului anual. 

  

B. Abordări noi în prevenirea traficului de fiinţe umane 

 

Sensibilizarea şi educaţia publicului larg 

         Angajaţii MAI au organizat, în colaborare cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale 

de profil, peste 30 de seminare informative în cadrul diverselor instituţii de învăţămînt din ţară. 

  APL de comun cu CI „La Strada” în perioada martie – iunie 2013 au organizat campania de 

sensibilizare „Orice persoană traficată are dreptul să fie protejată”. Scopul acestei campanii este de 

a informa publicul larg şi persoanele traficate despre oportunităţile de protecţie legală în cazurile de 

trafic şi exploatare. În cadrul campaniei au fost elaborate 2 spoturi video care reflectă tendinţele noi 

în cazul victimelor TFU femei şi bărbaţi, au fost organizate debrifing-uri în raioanele Şoldăneşti, 

Nisporeni, Călăraşi, Hînceşti, Căuşeni şi Teleneşti, pentru 164 specialişti, reprezentanţi ai APL, 

serviciile de asistenţă socială şi reprezentanţi ai organelor de drept din aceste raioane. În cadrul 

acestei campanii a fost promovata linia fierbinte 0800 77777 ca un instrument de acces la asistenţă 

şi protecţie pentru victimele TFU, precum şi încurajarea adresărilor către organele de drept inclusiv 

prin oferirea asistenţei juridice victimelor TFU, în special copii. 

 În scopul stabilirii parteneriatului pentru eficientizarea funcţionării Liniei Fierbinţi Naţionale 

în vederea promovării migraţiei sigure, la 7 februarie 2013 CI „La Strada” a semnat un 

memorandum de colaborare cu CCTP.  

Totodată, pe parcursul semestrului II al anului 2013, prin intermediul liniei fierbinţi din 

cadrul CCTP, au fost recepţionate 10 informaţii referitoare la infracţiuni, care au fost înregistrate în 

Registrul de evidenţă a înştiinţărilor referitoare la infracţiuni şi evidenţe „R-2”. În urma examinării 

informaţiilor parvenite în 4 cazuri au fost emise încheieri, 2 informaţii au fost remise conform 

competenţei, 3 informaţii sunt în proces de examinare, iar în baza uneia a fost pornită o cauză 

penală. La Linia Fierbinte 0800 77777 au fost recepţionate peste 5100 de apeluri. Din numărul 

total de apeluri circa 4400 sunt apeluri de informare a populaţiei despre pericolul şi consecinţele 

fenomenului TFU cu scop de prevenire a situaţiilor de trafic - exploatare şi peste 300 apeluri SOS 

de la victimele / victime prezumate ale traficului. 

În perioada raportată SP în colaborare cu CI ”La strada” au desfăşurat mai multe activităţi ce 

au avut drept scop promovarea unui internet mai sigur pentru copii, astfel prevenind abuzul şi 

exploatarea copiilor în mediul on-line. 

MS pe parcursul anului 2013 a desfăşurat 10 şedinţe în domeniul sănătăţii reproducerii, cu 

participarea lucrătorilor medicali din cadrul cabinetelor de sănătate a reproducerii şi Centrelor de 

Sănătate Prietenoase Tinerilor. În cadrul şedinţelor au fost abordate un şir de subiecte ce ţin de 

sănătatea reproductivă, inclusiv TFU şi pericolul social al acestui fenomen, precum şi a problemelor 

conexe. Informaţia respectivă a fost diseminată populaţiei prin intermediul lucrătorilor medicali din 

subdiviziunile respective. 

În perioada raportată MEd prin intermediul voluntarilor CI „La Strada” au desfăşurat în 

instituţiile de învăţământ din republică 13 seminare pentru 690 persoane (665 elevi şi 25 pedagogi) 

privind TFU şi pericolul social al acestui fenomen.  

 În perioada anului 2013 CNPAC a editat şi distribuit următoarele materiale informative: 

Broşura „Munca în adolescenţă”, publicaţie pentru profesionişti (pedagogi psihologi, inspectori de 

muncă, patroni de întreprinderi, reprezentanţi APL, asistenţi sociali etc.). Broşura este un 

instrument de ghidare / informare a copiilor porniţi să efectueze diferite munci, dar şi de prevenire a 

implicării copiilor în munci grele şi periculoase7.  

                                                
7 http://issuu.com/adelinas/docs/brosura_munca_in_adolescenta?e=6696510/2321272 

http://issuu.com/adelinas/docs/brosura_munca_in_adolescenta?e=6696510/2321272
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De asemenea, a fost editat şi distribuit leafletul „Cuvintele grele rănesc” în cadrul campaniei 

CNPAC cu acelaşi nume care a demarat la 5 octombrie 2013. Leafletul este o sursă de informare 

pentru părinţi, explicîndu-le cum ar putea să evite abuzul emoţional al copiilor adolescenţi8.  

          Informaţiile privind prevenirea şi combaterea TFU sunt periodic plasate pe reţelele de 

socializare de către MAEIE, precum şi pe paginile electronice oficiale ale ministerului şi misiunilor  

diplomatice şi oficiilor consulare. De asemenea, pe aceste pagini electronice au fost plasate banere 

ale site-ului www.antitrafic.gov.md.  

         Pe lângă aceste acţiuni prevăzute în Planul naţional, SP a oferit o abordare inovatoare în 

implementarea acestui subcapitol prin desfăşurarea în perioada 15 - 20 octombrie 2013 a unei 

Campanii Naţionale ”Săptămîna AntiTrafic”. Două instrumente inedite lansate în cadrul Campaniei 

Naţionale „Săptămîna antitrafic” a fost prezentarea filmului „Calea ruşinii” pentru 350 de spectatori 

de către CI „La Strada” în parteneriat cu SP, precum şi Teatrul Forum cu genericul "Acţionează în 

scenă pentru securitate în viaţă", realizat de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, din or. 

Bălţi promovat şi susţinut de către SP. Aceasta este o metodă psiho-socială a teatrului celui 

Oprimat, tehnica – Teatru Forum. Spectacolul a avut loc în Chişinău şi în următoarele raioane: 

Donduşeni / Ţaul, Drochia, Soroca, Orhei, Bălţi, şi Ungheni.  

 Cca. 935 de tineri (529 fete şi 249 băieţi), din instituţiile profesionale şi superioare de 

învăţămînt, şi 150 maturi, cadre didactice, specialişti în domeniul TFU, au avut posibilitatea să 

analizeze, dar şi să intervină cu comentarii vis-a-vis de avantajele, dar şi riscurile plecării peste 

hotare şi experienţa de TFU. 

Rezultate scontate:  

- Piesa creată – a fost una foarte aproape de realitatea cu care se confruntă o mare parte din 

tinerele, în special din localităţile rurale şi oraşele (centrele raionale). Jocul realist şi uneori 

exagerat al actorilor, a făcut piesa mai atractivă pentru public astfel provocîndu-i pe spectatori 

nu doar să gîndească, dar chiar să sară din loc (fiind indignat de comportamentul unor eroi) 

pentru a produce schimbarea. 

- Tinerii înţelegeau clar tematica discutată şi veneau cu comentarii binevenite. Deseori discuţiile 

derulau de la sine, fără implicarea Jokerului. Spectatorii erau interesaţi să implice în discuţiile 

sale şi actorii, deseori veneau către aceştia cu întrebări de concretizare. Astfel, metoda propusă 

spre comunicare cu sala, şi-a adeverit eficienţa, teatrul forum – discuţie liberă între actori şi 

spectatori, bazată pe experienţa personală. 

 

    Ca remarcă la acest capitol: 

-  În iunie 2013 a fost organizat un atelier consultativ „Eforturi de prevenire a TFU în RM” care a 

avut drept scop consultarea opiniei factorilor de decizie relevanţi din RM vis-a-vis de rezultatele 

raportului de evaluare a persoanelor vulnerabile la TFU, constatărilor şi recomandărilor misiunii de 

evaluare realizate în RM în perioada 28 - 30 mai 2013 de către UNODC. La fel a fost prezentat 

conceptul campaniei de sensibilizare şi planul de activităţi în domeniul prevenirii TFU prin internet.  

În cadrul campaniei au fost realizate mai multe seminare în taberele de vară pentru copii, a fost 

produs un spot video şi a fost îmbunătăţit portalul informaţional www.siguronline.md. 

- Publicarea materialelor privind prevenirea diferitor forme de abuz conform Planului naţional ţine 

de responsabilitatea doar a CNPAC, fără să fie implicată vre - o instituţie publică coordonatoare a 

acestui subiect. Instituţia publică cu aceste atribuţii este MMPSF, de competenţa căruia ţine 

nemijlocit protecţia drepturilor copilului.  

- Activitatea „Incorporarea produselor informaţionale în domeniul traficului în cadrul platformei 

reţelelor de socializare”, nerealizată în anul 2012 de către MAEIE, a fost finalizată anul acesta. 

 

Reducerea vulnerabilităţii 

În vederea reducerii vulnerabilităţii minorilor de pînă la 14 ani, victime sau martori ai 

abuzului sexual, violenţei în familie, TC,  SP a coordonat crearea şi deschiderea Camerei regionale 

de audiere a minorilor victime / martori ai infracţiunilor în cadrul Procuraturii raionale din 

Călăraşi, graţie suportului financiar al Departamentului de Stat SUA şi metodologic al OIM. 

                                                
8
 http://www.cnpac.org.md/files/Poster/poster_cretin.JPG 
 

http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.siguronline.md/
http://www.cnpac.org.md/files/Poster/poster_cretin.JPG
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Aceasta va fi folosită şi de specialiştii, de cei veniţi din raioanele vecine Străşeni şi Nisporeni. 

Specialiştii (psihologi, psihopedagogi, responsabilii EMD, procurori şi judecători de instrucţie) din 

toate cele trei raioane au fost instruiţi în audierea copiilor victime – martori în cadrul seminarului de 

instruire din 29.11.2013. Formatorii au fost experţii din cadrul CI „La Strada”. Această activitate 

vine să realizeze prevederile art. 110
1
 din Codul de Procedură Penală cu privire la cazurile speciale 

de audiere a martorului minor, a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011 – 2016 şi a Planului naţional pentru anii 2012 - 2013.  

 

 În anul 2013 a fost emis Ordinul ministrului educaţiei nr. 77 din 22.02.2013, privind Procedura 

de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de 

abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului în sistemul învăţământului rezidenţial şi Ordinul 

nr.858 din 23.08.2013 în care a fost aprobată Metodologia de aplicare a acestei Proceduri. 

Colaboratorii MEd monitorizează permanent aplicarea acestor ordine. În aceiaşi ordine de idei, prin 

scrisoarea MEd nr.02/13-690 din 23.10.2013 către Directorii instituţiilor de învăţămînt rezidenţial, 

ministerul a solicitat întreprinderea unor acţiuni pentru ameliorarea situaţiei pe acest segment, una 

din ele fiind aprobarea unui Plan de acţiuni la nivel de instituţie şi prezentarea către 15.01.2014 a 

raportului privind cazurile suspecte de violenţă faţă de copil.  

  

 În perioada de referinţă, la nivelul învăţământului general, au fost organizate peste 1100 de 

evenimente şi cca. 2100 de activităţi extracurriculare cu tematica prevenirii şi combaterii TFU.        

Luînd în consideraţie caracterul ciclic în desfăşurarea procesului educaţional, obligativitatea 

disciplinelor Educaţie civică şi Dirigenţie, precum şi obligativitatea de realizare a planurilor de 

activităţi educative, MEd menţionează toţi elevii din instituţiile rezidenţiale sunt incluşi, în activităţi 

curriculare şi extracurriculare cu privire la informarea acestora despre pericolele asociate TFU. 

 În instituţiile de învăţămînt general, prevenirea TFU se realizează prin intermediul Curricular, 

atît la disciplinele obligatorii (,,Educaţie civică’’, ,,Dirigenţie’’ etc.), cît şi în cadrul disciplinelor 

opţionale ,,Educaţia pentru viaţa de familie’’, ,,Educaţia pentru drepturile omului’’ etc., care 

contribuie, în mod direct sau indirect, la prevenirea TFU. 

      Prin Hotărîrea Guvernului RM nr.732 din 16.09.2013 în republică activează Centrul Republican 

de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciile raionale, municipale de asistenţă psihopedagogică care 

acordă asistenţă specialiştilor din cadrul serviciilor, cadrelor didactice şi de sprijin, psihologilor din 

cadrul instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, altor specialişti implicaţi în 

procesul de incluziune educaţională, administraţiei publice locale, copiilor şi familiilor acestora.  

 În colaborare cu partenerii sociali, instituţiile din învăţământul preuniversitar au realizat 

diverse activităţi curriculare şi extracurriculare cu tematica antitrafic: 

          - au fost raportate cca. 20 000 de ore academice alocate disciplinelor de Educaţie civică şi 

Dirigenţie cu subiectele în cauză şi peste 3200 de activităţi extracurriculare cu implicarea a cca. 85 

000 de elevi; 

         - asociaţiile părinteşti au fost implicate atît în organizarea întîlnirilor tematice cu părinţii, cît şi 

în activităţile cu elevii. 

        Implementarea programelor interactive de prevenire a TFU în instituţiile de învăţămînt 

secundar profesional şi mediu de specialitate s-au realizat prin diverse activităţi: 

1) Activităţi de predare - învăţare la orele de dirigenţie, în cadrul disciplinei opţionale Educaţia 

civică; prin abordare transdisciplinară; 

 2) Activităţi extracurriculare – organizarea de cursuri, seminare, mese rotunde cu tematica 

prevenirii pericolelor asociate TFU, cu participarea profesorilor, profesorilor - diriginţi, părinţilor, 

psihopedagogilor; desfăşurarea proiectelor de informare – educare - comunicare cu privire la 

pericolele asociate TFU; elaborarea materialelor informative / educative cu privire la prevenirea 

TFU (ziare de perete, pliante, afişe şi broşuri). 

       În perioada anului 2012 - 2013 în instituţiile de învăţământ secundar profesional şi mediu de 

specialitate, care includ 41 de colegii de stat şi 4 colegii private şi 67 de instituţii de învăţământ 

secundar profesional, au fost coordonate şi realizate următoarele activităţi: 

1. Masă rotundă „ Ce este TFU?”, în 9 colegii şi 35 ŞP, cu participarea a 680 elevi; 

2. Ore de dirigenţie: „Locul şi rolul tineretului în prevenirea şi combaterea TFU”, în 19 colegii şi 21 

ŞP, cu participarea a 3200 de elevi; „TC – cel mai sinistru gen de crimă”, în 19 colegii şi 15 ŞP, cu 
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participarea a 2300 elevi; „Cum pot opri un traficant şi cum pot fi de ajutor în contracararea 

traficului”, în 11 colegii şi 27 ŞP, cu participarea a 1080 de elevi; „Viaţa este una, nu rata şansa de a 

respira libertatea”, în 12 colegii şi 9 ŞP, cu participarea a 700 de elevi; 

3. Training „Cadrul legislativ naţional şi internaţional în vederea combaterii TFU ”, în 22 colegii şi 

45 ŞP, cu participarea a 5200 de elevi; 

4. Consiliul Profesoral „Soluţionarea problemelor ce ţin de TFU prin intermediul disciplinelor 

predate”, în 5 colegii şi 3 ŞP, cu participarea a 480 de cadre didactice; 

5. Seminar „Protecţia şi asistenţa victimelor TFU”, în 11 colegii şi 24 ŞP, cu participarea a 1170 de 

elevi;  

6. Adunări cu părinţii „Locul şi rolul familiei în prevenirea şi combaterea TFU”, în 22 colegii şi 19 

ŞP, cu participarea a 2340 de părinţi; 

7. Vizionarea spectacolului „La vita e dolce”, 11 colegii şi 9 ŞP, cu participarea a 850 de elevi. 

        În primul semestru al anului 2013, în instituţiile de învăţămînt secundar profesional şi mediu 

de specialitate au fost coordonate şi realizate următoarele activităţi: 

- masă rotundă „TFU – o violare gravă a drepturilor omului”, în 11 colegii, cu participarea a 

cca. 305 de elevi; 

- ore de dirigenţie: „Rolul celor tineri în prevenirea şi combaterea TFU”, în 3 colegii şi 35 de 

instituţii de învăţămînt secundar profesional, cu participarea a cca. 5000 de elevi; „Prevenirea şi 

combaterea celei mai sinistre crime - TC’’ în 5 colegii şi 17 instituţii de învăţămînt secundar 

profesional, cu participarea a cca. 2500 de elevi; „Opreşte traficantul!”, în 10 colegii şi 31 de 

instituţii de învăţămînt secundar profesional, cu participarea a cca. 2100 de elevi; „Viaţa este una, 

nu rata şansa de a respira libertatea”, în 9 colegii şi 14 instituţii de învăţămînt secundar profesional, 

cu participarea a cca. 1000 de elevi; 

- seminar „Cadrul legislativ naţional şi internaţional în vederea combaterii TFU”, în 19 colegii 

şi 23 de instituţii de învăţămînt secundar profesional, cu participarea a cca. 900 de elevi; 

- şedinţe ale Consiliului Profesoral cu genericul „Soluţionarea problemelor ce ţin TFU prin 

intermediul disciplinelor predate”, în 8 colegii şi 5 instituţii de învăţămînt secundar profesional, cu 

participarea a cca. 320 de cadre didactice;  

- seminar „Protecţia şi asistenţa victimelor TFU”, în 8 colegii şi 23 de instituţii de învăţămînt 

secundar profesional, cu participarea a cca.1070 de elevi;  

- adunări cu părinţii „Rolul familiei în prevenirea şi combaterea TFU”, în 16 colegii şi 21 de 

instituţii de învăţămînt secundar profesional, cu participarea a cca. 2340 de părinţi; 

- întâlniri cu colaboratorii Centrului de combatere a TFU de pe lîngă SP, în 19 colegii şi 31 de 

instituţii de învăţămînt secundar profesional. 

Informaţia privind activităţile realizate pe parcursul anului 2013 în instituţiile de învăţămînt 

superior este prezentată mai jos în Anexa 2. 

 

În subordinea Ministerului Sănătăţii sunt 2 Centre de Plasament (mun. Bălţi, mun. 

Chişinău), în care funcţionează 2 secţii maternale. 

În Secţia Maternală a Centrului de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă, 

mun. Chişinău, care este un serviciu de protecţie materno - infantilă şi care asigură dreptul fiecărui 

copil de a-şi păstra relaţiile familiale, pe parcursul anului 2013 au fost asistate 31 cupluri „mamă - 

copil”, dintre care 7 mame au fost minore. Pe perioada anului 2013, s-au externat 23 mame cu 23 

copii, inclusiv: 12 cupluri reintegrate în familia biologică; 4 cupluri reintegrate în familia lărgită şi 7 

cupluri au format nucleu familial. 

Pe parcursul anului 2013 în Secţia Maternală a Centrului de plasament temporar şi 

reabilitare pentru copii, mun. Bălţi, au fost asistate 13 cupluri „mamă - copil”, dintre care integrate 

în familiile biologice 8 cupluri „mamă - copil”. 

Pe parcursul anului 2013 au continuat activităţile, în vederea implementării mecanismului de 

colaborare intersectorială în domeniul medico – social în vederea prevenirii şi reducerii ratei 

mortalităţii infantile şi a copiilor cu vârsta de până la 5 ani la domiciliu. La data de 30 aprilie 2013 

în cadrul MS a fost organizată şi desfăşurată şedinţa de lucru privind rezultatele implementării 

mecanismului de colaborare intersectorial în domeniul medico - social în vederea prevenirii şi 

reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu pe parcursul 

anului 2012, cît şi evidenţiate dificultăţile şi soluţiile în rezolvarea acestora. Astfel, pe parcursul 
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anului 2013 în mecanismul intersectorial au fost incluşi circa 9 mii copii în vîrstă de pînă la 5 ani, 

dintre care circa 3000 copii pînă la 1 an.  

Pe parcursul anilor 2012 – 2013 a fost extinsă reţeaua serviciilor de sănătate prietenoase 

tinerilor. Începînd cu anul 2013, în toate teritoriile administrative activează Centre de Sănătate 

Prietenoase Tinerilor. 

 MS, de comun cu MEd, au aprobat un set de documente, care reglementează activitatea 

serviciilor de sănătate în instituţiile de învăţămînt preuniversitar, inclusiv şi Standardele de calitate a 

serviciului respectiv (ordinul Nr.613/441 din 27 mai 2013), care includ şi componentul Educaţie 

pentru sănătate cu accent pe următoarele subiecte: 

a) prevenirea traumelor, accidentelor, otrăvirilor şi violenţei; 

b) ameliorarea sănătăţii mintale şi a bunăstării psihologice; 

c) prevenirea cazurilor de îmbolnăviri prin tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală, HIV-

infecţiei, a sarcinilor nedorite printre adolescente; 

d) prevenirea consumului de substanţe nocive (alcool, tutun, droguri);  

e) promovarea alimentaţiei raţionale (reducerea malnutriţiei, obezităţii, carenţei de iod şi fier 

etc.); 

       f) promovarea activităţilor de educaţie 

MS a fost susţinut de către UNICEF în elaborarea a 2 Strategii de comunicare, şi anume: 

 Abilităţi mai bune de îngrijire a copiilor 

 Promovarea comportamentului sexual sigur în rîndul adolescenţilor 

La data de 02.07.2013, prin ordinul Ministrului sănătăţii nr.776, Strategiile de comunicare 

au fost aprobate, şi, în prezent, şi a fost iniţiat procesul de elaborare a Planurilor de acţiuni, în 

vederea implementării acestora.  

Ca restanţă la acest subcapitol rămîne susţinerea proiectelor şi campaniilor de informare 

privind prevenirea şi combaterea TFU în rîndul tinerilor prin intermediul Programului de granturi al 

MTS. Ţinînd cont că 2013 a fost ultimul an de implementare a Planului naţional, în acest an în 

corespundere cu indicii de progres ar fi trebuit să avem o sporire faţă de 2012 a tinerilor informaţi 

despre TFU, precum şi 3 - 5 proiecte pentru tineret în domeniu.  

Pe de altă parte, MTS (prin Ordinul nr.627 din 29 octombrie 2012) a susţinut desfăşurarea 

proiectului „Voluntariat. Instruire. Succes” implementat de Centrul de Instruire şi Consultanţă 

Organizaţională. Proiectul cuprinde realizarea unei şcoli de vară în cadrul Centrului de zi din 

raionul Sîngerei. Scopul acestei activităţi a fost informarea tinerelor, îndeosebi celor din familii 

social vulnerabile (potenţiale victime ale TFU), privind consecinţele şi prevenirea TFU. Această 

activitate n-a fost planificată în Planul naţional. 

  

C. Asistenţa şi protecţia socială a victimelor şi martorilor traficului de fiinţe umane 

            

Identificarea victimelor traficului de fiinţe umane 

La 7 februarie 2013 a fost semnat un memorandum de colaborare de către CCTP cu CI „La 

Strada” în vederea referirii cazurilor prezumate de TFU şi TC parvenite prin Linia Fierbinte. În 

cadrul acestui parteneriat în perioada raportată CCTP a referit către CI „La Strada” pentru asistenţa 

16 victime ale TFU. Victimele identificate au fost asistate de către juriştii şi psihologii Centrului.  

În total în perioada de raportare CI „La Strada”  a asistat 31 de beneficiari / victime ale TFU 

şi ale exploatării sexuale comerciale a copiilor (15 băieţi, 11 fete şi 5 femei) şi a reprezentat 

interesele lor legale în 102 şedinţe ale instanţelor de judecată (16 dosare penale). De asemenea 

avocatul a oferit peste 240 consultaţii pe diferite aspecte ale dosarelor penale menţionate pentru 

procurori, ofiţeri de urmărire penală şi judecători. În 26 de cazuri a fost acordată asistenţa 

psihologică. 

 

           MMPSF de comun cu CNPAC, ONG „Parteneriate pentru fiecare copil” şi alte ONG-uri au 

lucrat asupra proiectul Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare privind 

monitorizarea şi asistenţa copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, care a fost dezbătut public în perioada noiembrie – decembrie. 
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    Specialiştii MS în perioada 24 octombrie – 20 noiembrie 2013 au participat la 9 ateliere de 

lucru la tema „Aplicarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea 

copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului neglijării, exploatării, traficului, pentru echipele 

multidisciplinare comunitare din raioanele Leova şi Orhei, susţinute de Centrul Naţional de 

Prevenire a Abuzului faţă de Copii, în care au fost abordate următoarele subiecte: 

 Reflectarea experienţei şi bunelor practici, problemelor, dificultăţilor întîlnite în procesul de 

implementare a mecanismului intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea 

copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului.  

 Identificarea, înregistrarea şi evaluarea iniţială a cazurilor suspecte de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului. 

 Elaborarea şi implementarea planului individualizat de asistenţă a cazului de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului. 

 Modalitatea de colaborare între membrii echipelor multidisciplinare; rolurile şi 

responsabilităţile acestora. 

        În cadrul acestor ateliere de lucru au participat 45 lucrători medicali. 

MS pe parcursul anului 2013 a definitivat procedura de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor 

medico-sanitare în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

 

           E de menţionat că acţiunile prevăzute la acest subcapitol au fost realizate în totalitate. 

 

Repatrierea victimelor traficului de fiinţe umane 

 Informaţia cu privire la realizarea acestui subcapitol este reflectată în capitolul Sumar executiv 

al prezentului Raport. 

       Mai jos sunt prezentate informaţii cu privire la implicarea MMPSF, MS, OIM, TdH, în 

organizarea misiunilor comune de repatriere. Prin intermediul lucrătorilor medicali din cadrul 

Centrului de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă mun. Chişinău, a asistat la 

repatrierea a 11 copii minori (inclusiv cu vîrsta sub 1 an – 9 copii), care ulterior au fost plasaţi 

pentru îngrijire în instituţia dată (10 copii – Federaţia Rusă, 1 copil – România). 

Tabelul 8 

Repatrierea beneficiarilor în misiuni comune, 2013  
 

Ţara de 

destinaţie 

Numărul de beneficiari repatriaţi Sursa de finanţare 

feminin masculin 
Bugetul de Stat 

Terre des 

Hommes 

Organizaţia 
Internaţională 

pentru Migraţie copii adulţi copii adulţi 

Federaţia 

Rusă 
6 1 6 

 - Bilet de avion, 

- Diurna însoţitori 

(MMPSF), 

- Bilete tur-retur 

(însoţitor), 

- Bilete retur (copii). 

- Diurna 

însoţitor, 

- Alte cheltuieli 

pentru copii 

- 

Ucraina 8  17 

 

- Diurna însoţitori 

(MMPSF), 

- Petrol, 

- Cazare hotel 
 

- 

- Unitatea de 

transport, 

- Diurna 

însoţitorului 

(MMPSF), 
- Petrol, 

- Cazare hotel. 

România 2   
 

Petrol - 
Unitatea de 

transport 

Serbia  1   Bilet de avion - - 

TOTAL 16 2 23  

 

            Unul dintre subiectele de importanţă sporită este consolidarea prezenţei consulare a 

Republicii Moldova în Nordul Italiei. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 944 a fost instituit 

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano, iar prin Hotărârea Guvernului 945 a fost 

instituit Consulatul Republicii Moldova la Padova. Avînd în vedere faptul că cel mai mare număr 
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de cetăţeni ai RM sunt stabiliţi în nordul Italiei, transferarea Consulatului General de la Bologna în 

or. Milano oferă accesul la serviciile consulare celor peste 65,000 de cetăţeni stabiliţi în regiunile 

din circumscripţia propusă pentru Consulatul General şi anume regiunile: Lombardia, Piemonte, 

Toscana, Valle d’Aosta, Liguria şi Emilia Romagna, toate aceste regiuni fiind conectate cu or. 

Milano prin autostrăzi, căi feroviare şi transport comercial uşor accesibil.  

            Avînd în vedere importanţa asigurării prestării serviciilor consulare în partea de nord - est a 

Italiei a fost instituit Consulatul în or. Padova, care va oferi accesul la serviciile consulare celor 

peste 41,000 de cetăţeni ai Republicii Moldova stabiliţi în regiunile din cadrul circumscripţiei 

consulare ale acestuia: Trentino - Alto, Veneto şi Friuli - Venezia Giulia. 

            Urmare a înfiinţării Consulatului General la Milano şi a Consulatului la Padova, prezenţa 

consulară a RM în nordul Italiei va fi acoperită atît în partea de vest cît şi în cea de est, oferind 

accesul la servicii consulare celor peste 106,000 de cetăţeni ai RM care domiciliază în această parte 

a ţării, din totalul de 147,519 domiciliaţi oficial pe întreg teritoriul Italiei. 

           De asemenea, în perioada de raportare au fost deschise Ambasada RM în Regatul Ţărilor de 

Jos, Ambasada RM în Statul Qatar şi Ambasada RM în Canada, fapt ce a consolidat prezenţa RM în 

regiunile respective, unde există un număr considerabil de cetăţeni ai RM. 

           La moment, RM are 28 de oficii consulare conduse de consuli onorifici. Pe parcursul anului 

2013 MAEIE a recepţionat de la misiunile diplomatice şi consulare dosarele a peste 30 de candidaţi 

la consuli onorifici ai RM în: Macedonia, Polonia, Slovacia, Suedia, Turcia, Coreea, Olanda, 

Spania, Franţa, Belgia, Monaco, Cehia, Belarus, Armenia, Germania, Italia, Norvegia, Pakistan, 

Rusia, Liban, Kazakhstan, Mexic, Noua Zeelandă, Vietnam, Argentina. Aceste dosare sunt în 

proces de examinare. 

           La indicaţia MAEIE, Ambasada RM în România a intervenit pe lîngă Ambasada EAU la 

Bucureşti (acreditată pentru RM) în vederea solicitării informaţiei privind instituţiile de stat şi 

neguvernamentale din EAU, care pot servi drept puncte de legătură şi care urmează a fi contactate 

de către MAI şi MAEIE în cazul identificării victimelor TFU, precum şi cele care sunt abilitate să 

acorde asistenţă victimelor acestui fenomen. Drept urmare, Ambasada EAU a recomandat instituţia 

responsabilă din cadrul MAI al acestui stat, iar MAEIE a informat în acest sens CCTP. 

            Totodată, urmare solicitării MAEIE, partenerii internaţionali au prezentat informaţii privind 

ONG-urile şi organizaţiile internaţionale cu care colaborează în acest domeniu. 

     

       În concluzie toate acţiunile prevăzute la acest subcapitol au fost realizate.  

 

Reabilitarea şi reintegrarea victimelor traficului de fiinţe umane 

 În ceea ce priveşte reabilitarea şi reintegrarea victimelor TFU, menţionăm că urmare a 

colectării datelor în baza formularelor completate de către MMPSF, cu privire la numărul şi profilul 

victimelor TFU şi TC, care denotă încă odată necesitatea analizei profilului victimelor TFU (adulte) 

în vederea ajustării politicilor de prevenire a TFU.   

            Astfel, analiza datelor confirmă că: 

 85,8 % din victimele TFU adulte sunt de gen feminin (în anul 2012-85%); 

 82,6 % din victimele TFU au vîrsta cuprinsă între 18-35 ani (în anul 2012-76%); 

 97,8% din victimele TFU adulte sunt cetăţeni ai RM (în anul 2012-100%); 

 63% din victimele TFU adulte au studii medii; 

 71,7 % din victimele TFU adulte provin din mediul rural (în anul 2012-72%); 

 80,4 % din victimele TFU adulte sunt necăsătorite (în anul 2012-54%); 

 98,9% din victimele TFU adulte au plecat cu consimţămîntul său. 

  După ţara de destinaţie: 

 15,2 % din victimele TFU adulte au fost exploatate în Rusia; 

 14,1 % din victimele TFU adulte au fost exploatate în Turcia; 

 14,1 % din victimele TFU adulte au fost exploatate în Ucraina; 

 6,52 % din victimele TFU adulte au fost exploatate în UAE. 

       

 Ca şi în anul 2013 cea mai vulnerabilă categorie de beneficiari sunt femeile din mediul rural, cu 

studii medii şi vîrsta cuprinsă între 18-35 ani. Acest lucru implică necesitatea fortificării eforturilor 
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MMPSF şi MEd în vederea asigurării instruirii acestor categorii de potenţiale victime, precum şi 

oferirea unui loc de muncă. În virtutea acestor concluzii, conform datelor prezentate de agenţiile 

teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, se constată că în ultimii ani s-a redus simţitor numărul 

victimelor TFU adresate la agenţiile teritoriale şi respectiv a beneficiarilor din categoria dată de 

cursuri de formare profesională şi de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională:  

Tabelul 9 

Nr. Anul Au absolvit cursurile de 

formare profesională, pers. 

Au beneficiat de alocaţie de 

integrare sau reintegrare 

profesională, pers. 

1.  2006 13 45 

2.  2007 9 54 

3.  2008 15 25 

4.  2009 18 18 

5.  2010 20 20 

6.  2011 6 16 

7.  2012 6 7 

8.  2013 8 9 

 

Un alt subiect ce reiese din datele prezentate de către MMPSF şi care merită a fi menţionat se 

referă la faptul că 100% din victimele TFU au acceptat asistenţă în vederea depăşirii situaţiei de 

dificultate în care se aflau. Astfel: 

 46,7% din victimele TFU adulte au beneficiat de asistenţă legală; 

 64,1% din victimele TFU adulte au beneficiat de asistenţă medicală; 

 5,4% din victimele TFU adulte au beneficiat de servicii de educaţie. 

Din cele menţionate mai sus reiese că fiecare victimă TFU a beneficiat de asistenţă 

individualizată, însă cu toate acestea 18,5 % au fost retraficate (aceeaşi sursă). Asta ar impune 

necesitatea evaluării calităţii serviciilor oferire victimelor TFU, precum şi nivelul de rezolvare a 

problemelor cu care se confruntă fiecare victimă în vederea evitării plecării repetate peste hotarele 

ţării sau apariţia unor necesităţi noi. 

În scopul asigurării cadrului normativ specific de protecţie şi de monitorizare a copiilor în 

situaţie de risc, mai jos vom analiza datele prezentate de către MMPSF cu referire la profilul 

copiilor exploataţi. Astfel, 

 53,8 % din victimele TC sunt de gen feminin; 

 100% din victimele TC sunt cetăţeni ai RM; 

 92,3 % din victimele TC provin din mediul rural; 

 100% din victimele TC au plecat prin înşelăciune; 

      15,3 % din victimele TFU copii au fost traficate în Rusia. Tipul de muncă la care au fost supuşi: 

53,8% la muncă, 38,4% în scopuri sexuale, 7,7% cerşit. 

 Aceste date implică acţiuni ce ţin de: şcolarizarea copiilor, monitorizarea familiilor 

defavorizate de către asistenţii sociali comunitari, precum şi responsabilizarea părinţilor. 

 Un alt subiect ce reiese din datele disponibile cu privire la victimele TC şi care merită a fi 

menţionat se referă la faptul că 100% din victimele TC li s-a oferit  asistenţă în vederea depăşirii 

situaţiei de criză. Astfel: 

 100 % din victimele TC au beneficiat de servicii de educaţie; 

 100 % din victimele TC au beneficiat de asistenţă medicală; 

 84,6% din victimele TC au beneficiat de asistenţă legală; 

 Menţionăm faptul că toţi copiii victime au fost exploataţi pe o durată cuprinsă între 1- 2 ani, 

perioadă destul de mare, ţinînd cont de specificul de dezvoltare a copiilor. 

 

În vederea informării cu privire la serviciile disponibile, MMPSF în anul 2013, a actualizat 

broşura “SNR - Cadru de colaborare între autorităţile publice şi societatea civilă în domeniul 

prevenirii şi combaterii TFU” şi a fost imprimată (în limba română) în tiraj de 1000 exemplare. 

Ulterior, această broşură a fost diseminată în cadrul forumurilor şi conferinţelor în domeniul 

prevenirii şi combaterii TFU şi protecţiei drepturilor victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Un 
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eveniment remarcabil în acest context, inclusiv în calitate de platformă de diseminare a materialelor 

informative, a fost forumul “Sporirea cooperării dintre Guvern şi societatea civilă pentru 

combaterea TFU în Moldova. Practici bune în domeniul protecţiei drepturilor victimelor, prevenirii 

corupţiei şi impunităţii”, desfăşurat în perioada 27 - 28 iunie 2013. Broşura urmează a fi tipărită 

adiţional în limba rusă şi engleză. 

      În perioada de raportare, cu suportul Departamentului de Stat al SUA, au fost actualizate şi 

publicate materiale ale SNR, inclusiv broşuri destinate prestatorilor de servicii (eventuali) parteneri 

în cadrul SNR şi broşuri destinate beneficiarilor sistemului şi a grupului de risc vizat. Broşurile 

pentru prestatorii de servicii reprezintă un material informaţional privind structura şi modul de 

funcţionare a SNR, avînd ca grup ţintă organizaţiile şi specialişti care sunt, fie pot deveni 

participanţi ai SNR. Aceasta de asemenea prezintă o sursă de informaţii utile pentru publicul larg.  

     O altă broşură este destinată pentru (potenţialii) beneficiari – cei care sunt victime ale 

traficului fie sunt supuşi riscului de a fi traficaţi (din cauza situaţiei de vulnerabilitate, fie a altor 

tipuri de victimizare). Aceasta oferă informaţiile necesare privind punctele de intrare în SNR, 

protecţia şi asistenţa oferită în cadrul acestuia.  

     Un număr de 4500 de broşuri pentru prestatorii de servicii (în română şi engleză) şi 12500 

broşuri pentru grupul de risc (în română, rusă şi engleză) au fost publicate în perioada de referinţă. 

      MMPSF, în contextul elaborării şi promovării Standardelor minime de calitate pentru 

serviciile de protecţie şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, precum şi a 

modificării Regulamentului - cadru de funcţionare a Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor 

TFU, au fost organizate trei ateliere de lucru: la data de 30.07.2013, 19.12.2013 şi 20.12.2013, cu 

participarea reprezentanţilor MMPSF, ai OIM, asistenţilor sociali şi psihologilor din cadrul 

Centrului de Asistenţă şi Protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. În cadrul acestor 

şedinţe au fost discutate aspecte ce ţin de evidenţa şi conţinutul documentelor interne şi principiile 

de acordare a asistenţei în cadrul Centrului, fiind abordate cîteva subiecte esenţiale: 

a) Proiectul Regulamentului - cadru de funcţionare a Centrului de asistenţă şi protecţie a 

victimelor TFU şi a Standardelor minime de calitate; 

b) Regulamentul intern al Centrului; 

c) Componenţa dosarului beneficiarului aflat în plasamentul Centrului de asistenţă şi protecţie a 

victimelor TFU. 

 

Ca menţiune la acest subcapitol - toate activităţile au fost realizate. 

 

  D. Investigarea şi urmărirea în justiţie a cazurilor de trafic de fiinţe umane 

             

Investigarea 

În februarie - martie 2013 PG a stabilit un parteneriat cu CI „La Strada” prin care CI „La 

Strada” pune la dispoziţia procuraturilor Camera de audiere a copiilor în condiţiile articolului 110
1
 

al Codului de procedură penală şi oferă servicii de mediere, precum şi serviciile avocatului pe 

cazuri de TC, pornografie infantilă, recurgerea la prostituţie infantilă. În scopul promovării 

serviciului Camerei de Intervievare a copiilor gestionată de CI “La Strada”, a fost editat un leaflet 

(tiraj 1000 ex) şi distribuit în cadrul evenimentelor de consolidare a capacităţilor colaboratorilor 

organelor de drept din ţară.  

Ca rezultat pe parcursul anului 2013 la solicitarea procurorilor din diferite regiuni ale ţării au 

fost organizate 14 audieri a copiilor victime / martori a exploatării / abuzului sexual în Camera de 

Audiere a copiilor al CI „La Strada”, din care 7 audieri au fost executate de psihologi ai CI „La 

Strada”.  

Pe parcursul anului 2013 psihologii CNPAC au participat la audierea legală a 18 copii 

victime ale abuzurilor fizice şi sexuale. 5 dintre ele au fost realizate în camerele specializate de 

audiere a copiilor din incinta Judecătoriei Hînceşti, Procuraturii r-lui Călăraşi şi a CI „La Strada”. 

În unul dintre cazuri care nu cade sub incidenţa articolului 110
1
 al Codului de procedură penală

 

audierea legală s-a realizat în camera specializată de la AMICUL. În restul 12 cazuri audierile au 

avut loc în cadrul instanţelor judecătoreşti. 
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            PG informează că pe parcursul anului 2012 au fost recunoscute în calitate de parte vătămată 

24 victime minore, iar pe parcursul anului 2013 au fost recunoscute în calitate de parte vătămată 29 

victime minore.  

  Centrul pentru combaterea traficului de persoane a semnat un acord de colaborare cu 

Inspectoratul de Stat al Muncii în domeniul investigării TFU în scop de exploatare prin muncă, 

inclusiv munca forţată. Iar la 8 august 2013 IGP al MAI a semnat cu CI „La strada” un 

Memorandum de colaborare. Principalul lui obiectiv - colaborarea părţilor în prevenirea şi 

combaterea TFU, a pornografiei infantile şi exploatării sexuale comerciale a copiilor. 

 

Un nou proiect de acord de cooperare între partenerii antitrafic (MAI, (CCTP), MMPSF, PG, 

OIM, CI „La Strada”) este în proces de consultare.  

 

În anul 2013 pe lîngă Procurorul General au fost organizate 2 şedinţe ale Consiliului 

Coordonator (28.06.2013), (29.08.2013) în cadrul cărora au fost abordate mai multe subiecte, cum 

ar fi:  

- reorganizarea Consiliului în contextul reformelor care au avut loc în instituţiile ce sunt 

reprezentate în cadrul acestui organ. În cadrul acestei şedinţe a fost aprobat noul Regulament al 

Consiliului coordonator; 

- evaluarea activităţii organelor de drept în domeniul prevenirii şi combaterii TFU în 

perioada primelor 6 luni ale anului 2013; 

- stabilirea obiectivelor pentru organele de drept în vederea eficientizării activităţii în 

domeniul prevenirii şi combaterii TFU. 

 

 De menţionat că la acest subcapitol: 

- Proiectul Instrucţiunii speciale pentru eficientizarea investigării destinate procurorilor privind 

utilizarea art.109 alin.(3) din Codul de procedură penală a fost elaborat, însă urmează procedura 

aprobării pe interiorul instituţiei în luna ianuarie 2014. 

- 3 acţiuni realizate parţial în anul 2012 au fost finalizate în anul 2013: Elaborarea unui studiu, 

pentru eficientizarea investigărilor, cu includerea recomandărilor necesare; Stabilirea 

parteneriatului în vederea securizării drepturilor copilului victimă / martor în procesul de audiere 

legală prin atragerea şi utilizarea Camerei de Audiere şi a specialiştilor instruiţi în audierea 

copilului; Încheierea acordurilor / memorandumurilor de colaborare cu ONG-urile active în 

domeniu pentru a determina responsabilităţile fiecărei părţi în realizarea politicilor antitrafic. 

            

Urmărirea penală şi condamnarea traficanţilor 

 La acest capitol unica activitate ce trebuia realizată de către PG ţine de „Efectuarea unui 

studiu în vederea identificării deficienţilor existente la investigarea şi examinarea judecătorească a 

cazurilor de TFU în scopul exploatării prin muncă forţată.” Însă măsura în cauză nu a fost 

implementată pe motiv că a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative, inclusiv modificarea normei penale ce incriminează muncă forţată (art.168 Cod 

penal). Astfel a decăzut necesitatea elaborării unei instrucţiuni privind aplicarea unei norme care a 

fost esenţial modificată prin Legea nr. 270 din 07.11.2013. 

 

Reabilitarea legală şi compensarea victimelor traficului de fiinţe umane 

Expertul internaţional, selectat în cadrul proiectului „Fortificarea SP al CN CTFU” finanţat 

de Departamentul de Stat SUA a efectuat o vizită de documentare în RM întrunindu-se cu 

principalii actori antitrafic precum şi vizaţi direct de procesul de elaborare a unui mecanism de 

compensare a victimelor TFU (autorităţi centrale, organizaţii internaţionale şi neguvernamentale, 

prestatori de servicii etc.). Urmare, a fost elaborat Raportul intitulat „Drepturi, Restabilire, 

Recuperare: Compensarea victimelor TFU în RM”, prezentat şi validat în cadrul şedinţei din 

13.09.2013 cu comunitatea antitrafic. Studiul conţine o analiză minuţioasă a cadrului normativ şi de 

politici al RM în acest domeniu, a celor mai bune practici internaţionale şi din regiune şi propune 

un şir de recomandări, inclusiv câteva modele concrete, care ar putea fi utilizate în elaborarea 

conceptului viitorului mecanism de compensare  naţional. 
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 Menţionăm că opinia experţilor asupra acestui subiect se divizează în una care susţine 

crearea acestui Program pentru VTFU şi alta care susţine crearea acestui Program pentru toate 

victimele crimelor. 

 

Măsuri anticorupţie 

În anul 2013 organele de drept ale RM au depistat şi au terminat urmărirea penală pe un caz 

de implicare a conducătorului unei organizaţii obşteşti în comiterea TFU şi TC în scop de 

exploatare în cerşetorie pe teritoriul Federaţiei Ruse. 

Într-un alt caz procurorii din cadrul secţiei combatere TFU a Procuraturi Generale şi ofiţerii 

din cadrul CCTP al INI al IGP al MAI a fost terminată urmărirea penală şi a fost trimisă în judecată 

cauza penală în privinţa unei persoane care deţine funcţie de vicepreşedinte al unei organizaţii 

obşteşti, şi care este învinuit de comiterea TFU în scop de exploatare prin muncă pe teritoriul RM.  

În anul 2013 Procuratura Anticorupţie împreună cu DSI a MAI au investigat şi au trimis în 

judecată cauza penală în privinţa unui ofiţer de investigaţii din cadrul Biroului pentru combaterea 

traficului de persoane al secţiei Sud al INI al IGP al MAI, care a fost învinuit în comiterea traficului 

de influenţă în conexiune cu un caz de TFU.  

  

     E. Cooperarea internaţională 

 

Intensificarea colaborării internaţionale 

Proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind 

cooperarea în domeniul repatrierii victimelor TFU, TC, traficului ilegal de migranţi, copiilor 

neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate, a fost elaborat de către MMPSF şi avizat la instituţiile 

naţionale din RM, după care a fost transmis, la 10.12.2013, în adresa Părţii ucrainene pentru a se 

expune asupra acestuia.  

În vederea stabilirii relaţiilor bilaterale cu Ucraina în domeniul combaterii şi prevenirii TFU, 

a fost aprobată Hotărîrea Guvernului RM nr. 874 din 06 noiembrie 2013 privind iniţierea 

negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de 

Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul repatrierii victimelor TFU şi TC, copiilor 

neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate. Proiectul finalizat al acordului de colaborare în 

domeniul repatrierii victimelor TFU,  TC, copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate între 

Republica Moldova şi Ucraina, a trecut procedura de avizare prestabilită şi remis partenerilor din 

Ucraina prin intermediul Ministerelor Afacerilor Externe ale ambelor ţări.  

De asemenea, pe parcursul anului 2013 a fost reiterată intenţia de cooperare pe marginea 

proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse (Hotărîrea 

Guvernului nr. 926 din 31.12.2009) cu instituţiile guvernamentale ale Federaţiei Ruse, în special cu: 

Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii şi protecţiei sociale, Serviciul Migraţional Federal. 

Autorităţile Federaţiei Ruse, la data de 12 februarie 2014, printr-o scrisoare oficială, au acceptat 

iniţiativa de a stabili relaţii de cooperare bilaterală pe acest segment şi de a elabora în comun un 

mecanism viabil de identificare, asistenţă şi repatriere a victimelor TFU şi a migranţilor aflaţi în 

dificultate, identificaţi pe teritoriul Federaţiei Ruse sau a Republicii Moldova. 

              

      Reprezentantul MMPSF a participat, în cadrul delegaţiei moldoveneşti, la lucrările 

Conferinţei internaţionale ”Viabilitatea mecanismelor naţionale de interacţiune în acordarea de 

asistenţă victimelor TFU" organizată în perioada 5 - 6 noiembrie 2013 la Kiev de OIM din Ucraina, 

Guvernul Danez şi Guvernul Ucrainei. 

 

           Ca concluzie e de menţionat că în perioada 2012 - 2013 nu s-a reuşit finalizarea coordonării 

mecanismului de colaborare cu Federaţia Rusă şi Ucraina în domeniul identificării, evaluării 

riscurilor, repatrierii şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, precum şi a copiilor 

neînsoţiţi. 

 

Cooperarea poliţienească şi judiciară internaţională 
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MAEIE a reiterat propunerea de a organiza consultări consulare cu Emiratele Arabe Unite şi 

a fost recepţionat acceptul în acest sens. Respectiv evenimentul a fost planificat pentru semestrul II 

al anului 2014. 

Totodată, urmare a deschiderii Ambasadei RM la Doha procesul de consultare şi intervenţie 

pe lângă autorităţile din regiune a fost facilitat. Ambasada este în contact permanent cu autorităţile 

qatareze inclusiv la subiectul prevenirii şi combaterii TFU. 

     În perioada de raportare, Misiunea OIM în Moldova a susţinut financiar traducerea a 2 

cereri/răspunsuri de comisii rogatorii pe cazuri de trafic şi migraţiune ilegală investigate de CCTP 

(Lituania şi Slovenia). În anul 2013 organele de drept din Republica Moldova au primit spre 

executare 3 cereri de comisie rogatorie privind infracţiunea de TFU parvenite de la organele de drept 

din Slovacia, Italia, Portugalia. Toate aceste cereri parvenite de la autorităţile altor state au fost 

executate. 

Totodată, în anul 2013 de către PG au fost formulate 13 cereri de comisie rogatorie privind 

infracţiunea de TFU adresate organelor competente ale Rusiei - 6; Ucrainei - 3; Italiei – 2, 

Portugaliei - 1; Sloveniei - 1. Din cererile de comisie rogatorie înaintate de autorităţile RM – 9 au 

fost executate; 4 se află în curs de executare. 

  La rîndul său colaboratorii CCTP au realizat următoarele investigaţii de cooperare:  

1) SUA / BFI – 1 caz: trafic de copii în scop de exploatare sexuală (turism copii); au fost petrecute 

şedinţe comune de lucru, efectuat schimb de informaţii; figurantul a fost stabilit, comisie rogatorie 

expediată; 

2) Federaţia Rusă – 2 cazuri / 2 GCO: trafic de persoane şi copii în scop de exploatare sexuală; a 

fost efectuat schimb de date şi informaţii, desfăşurate operaţiuni comune pe teritoriul Federaţiei 

Ruse; CGO anihilate – capii şi principalii complici (15 infractori  stabiliţi, 11 reţinuţi pe teritoriul 

RM şi FR), 25 victime salvate şi referite către asistenţă; 

3) Germania / Inspectoratul de Poliţie din Dusseldorf - 1 caz / 1 GCO: trafic persoane şi copii în 

scop de exploatare sexuală (1 GCO); au fost petrecute şedinţe comune de lucru, comunicarea şi 

schimbul de informaţii prin intermediul video conferinţelor, asistenţă reciprocă în realizarea 

comună a acţiunilor de percheziţii, audieri a victimelor atît pe teritoriul Germaniei cît şi a RM; 4 

infractori stabiliţi, capul GCO reţinut în Olanda (urmează procedura de extrădare), 4 victime 

salvate; 

4) România / Brigada de combatere a crimei organizate Alba Iulia, 1 caz: organizarea migraţiei 

ilegale în spaţiul UE; a fost efectuat schimbul de informaţii, a fost acordată asistenţă în realizarea 

acţiunilor comune de percheziţie şi audiere a victimelor pe teritoriul RM, schimb de informaţii; 

investigaţiile continuă.  

5) Ucraina, Departamentul de poliţie, regiunea Odessa – 1 caz: trafic de persoane în scop de 

exploatare sexuală; a fost efectuat schimb de informaţii (inclusiv în cadrul platformei EUBAM), au 

fost desfăşurate operaţiuni comune pe teritoriul Ucrainei; 4 infractori reţinuţi, 5 victime salvate. 

6) Grecia – prin intermediul SELEC – în baza informaţiei puse la dispoziţie de către CCTP, au fost 

reţinuţi 4 infractori (de origine RM şi Română) şi 2 victime salvate. Conform informaţiei iniţial 

împărtăşite cu omologii din Grecia, se propunea / solicita desfăşurarea a cel puţin unor acţiuni 

coordonate dacă nu chiar unor operaţiuni comune. Cu regret, nefiind informaţi corespunzător, la 

etapa la care de către CCTP erau desfăşurate o serie de acţiuni concrete privind activităţile grupării 

date, de către poliţia din Grecia a fost realizată unilateral informaţia primită de către CCTP, fapt 

care a periclitat buna desfăşurare a activităţii de documentare a grupării.  

7) Turcia – în baza informaţiei puse la dispoziţie de către CCTP au fost reţinuţi 27 suspecţi şi un 

bordel închis. 

Prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească din cadrul IGP au fost expediate cca 

150 demersuri către INTERPOL, SELEC, EUROPOL. 

Menţionăm că în 2013 şi MJ a executat 60 de comisii rogatorii pe cauze penale de TFU, din 

care o cerere de asistenţă juridică internaţională parvenită din Polonia, una din Portugalia, 23 din 

România şi 35 din Turcia. 

 

        La acest subcapitol putem concluziona că: 
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- „Organizarea vizitelor şi consultărilor cu autorităţile competente ale statelor din Orientul Mijlociu, 

Asia etc. responsabile de domeniul combaterii TFU” nerealizat în anul 2012 s-a reuşit doar la 

nivelul de demarare a procesului în anul 2013, dar nu şi finalizarea acestuia. 

Totodată, subliniem rezultatele proiectului „Consolidarea răspunsului justiţiei penale faţă de 

fenomenul traficului de fiinţe umane în Europa de Sud - Est, şi cu precădere în Republica Moldova” 

, coordonat de către SP şi implementat în colaborare cu MAI, PG, INJ. Printre activităţile 

desfăşurate sunt: 3 seminare de instruire pentru poliţişti, procurori şi judecători (18-20 iunie, 08-19 

iulie şi 16 - 18 iulie); 2 vizite de studiu în Marea Britanie şi Olanda (23 - 27 septembrie, 28 

octombrie - 1 noiembrie), de asemenea pentru specialiştii din PG şi MAI, avînd drept scop 

consolidarea capacităţilor specialiştilor în cooperarea poliţienească şi judiciară internaţională.  
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

1. O dificultate a prezentat-o evaluarea eficienţei şi eficacităţii Planului Naţional, deoarece 

majoritatea indicatorilor de progres nu au fost cuantificaţi. În varianta actuală de formulare a 

indicatorilor de progres ne oferă posibilitate să efectuăm mai mult o analiză cantitativă, decât 

calitativă a implementării Planului naţional. 

              Se recomandă: 

  Revederea modalităţii de stabilire a indicatorilor de progres în Planul Naţional 

pentru următoarea perioadă 2014 - 2016. 

 

2. Cu referire la activitatea APL, e de remarcat că sunt vizaţi în Planul naţional într-o mică parte de 

acţiuni. Ţinînd cont de faptul că majoritatea problemelor apar la nivel de comunitate se cere o 

implicare mai activă a APL.  

 

 Se recomandă: 

 La elaborarea Planului naţional pentru următoarea perioadă vizarea APL într-o măsură 

mai mare. 

 Implicarea APL la elaborarea directă a Planului naţional. 

 Elaborarea şi implementarea Planurilor locale de acţiuni în corelare cu ariile de 

intervenţie stabilite în PN 2014 - 2016.  

 

3. Putem afirma că majoritatea organizaţiilor partenere în implementarea Planului naţional au sediul 

în mun. Chişinău şi mai puţine ONG-uri locale participă la implementarea Planului naţional. 

              Se recomandă: 

 Încurajarea ONG - lor locale în participarea activă la activităţi de prevenire şi 

combatere a TFU.   

 

4. Activităţile nerealizate în perioada 2012-2013 rămîn a fi unele foarte importante şi respectiv este 

necesar de asigurat monitorizarea asupra realizării acestora. 

              

              Se recomandă finalizarea aspectelor ce ţin de: 

 elaborarea instrucţiunii executorii cu privire la modul de audiere a victimelor în 

vederea evitării revictimizării; 

 aprobarea instrucţiunii cu privire la neatragerea la răspundere a prezumatelor 

victime, în situaţia unde există careva motive de a suspecta intervenirea/ 

intimidarea / determinarea la depunerea declaraţiilor false din partea altor persoane 

(inclusiv traficant);    

 aprobarea de către PG a instrucţiunii speciale pentru eficientizarea investigării 

destinate procurorilor privind utilizarea art.109 alin.(3) din Codul de procedură 

penală;  

 procurarea automobilelor, tehnicii şi mijloacelor speciale, tehnicii de calcul, 

aparatajului pentru video conferinţă (MAI);  

 alocarea mijloacelor financiare pentru acoperirea cheltuielilor legate de asigurarea 

securităţii participanţilor la procesul penal şi pentru organizarea instruirii 

permanente a efectivului (MAI);  

 susţinerea proiectelor şi campaniilor de informare privind traficul de fiinţe umane 

în rândul tinerilor prin intermediul Programului de granturi al Ministerului 

Tineretului şi Sportului; 

 elaborarea şi testarea metodologiei de monitorizare şi evaluare a Planului naţional 

de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (SP); 

 organizarea în continuare a seminarelor de instruire pentru reprezentanţii organelor 

de drept (inspectorii serviciilor minori, şefii de post, ofiţerii operativi de sector) în 

vederea consolidării capacităţilor de lucru cu copiii, cu accent deosebit pe copiii 

repatriaţi (MAI);  
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 elaborarea şi adoptarea materialului de suport pentru instruirea continuă a 

membrilor EMD de către MMPSF. 

 elaborarea programului e - learning pentru colaboratorii din cadrul misiunilor 

diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova în străinătate (MAEIE). 

 

6. Recomandarea cu privire la crearea unui fond de compensare a victimelor care a fost inclusă 

în Raportul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii TFU pentru anul 2012 rămîne 

relevantă şi pentru următoarea perioadă. Cu toate că în această direcţia s-au întreprins careva 

paşi nu putem vorbi la momentul de faţă despre existenţa unui fond de compensare şi a unui 

mecanism lucrativ al acestuia. 

 

    Se recomandă: 

 Elaborarea Conceptului pentru Crearea fondului garantat de stat de compensare a 

victimelor TFU (concept, care poate fi extins pentru victimele tuturor crimelor); 

 Identificarea surselor de creare şi întreţinere a fondului de compensare garantat de 

stat; 

 Elaborarea / actualizarea cadrului legislativ cu privire la crearea şi funcţionarea 

fondului de compensare a victimelor TFU; 

 Elaborarea mecanismului de acordare a compensaţiilor; 

 Consolidarea capacităţilor reprezentanţilor organelor de drept în domeniul monitorizării 

sau controlului tranzacţiilor financiare la toate etapele urmăririi penale. 

 

7. Ca şi în 2012, în 2013 nu au fost identificate ţări noi de destinaţie, însă Departamentul Poliţiei 

de Frontieră a descoperit o nouă modalitate de organizare a migraţiei ilegale, constînd în 

folosirea paşapoartelor româneşti false şi utilizarea Aeroportului internaţional Odessa pentru a 

ajunge în Turcia. In acest context rămân valabile următoarele recomandări.  
 

Se recomandă: 

 Consolidarea în continuare a capacităţilor poliţiei de frontieră în identificarea proactivă a 

potenţialelor victime;  

 Desfăşurarea consultărilor consulare bilaterale cu autorităţile competente ale statelor din 

Orientul Mijlociu, Asia, etc., responsabile de domeniul combaterii TFU;  

 Definitivarea mecanismului de colaborare cu Federaţia Rusă şi Ucraina în domeniul 

identificării, evaluării, repatrierii şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, 

precum şi a copiilor neînsoţiţi; 

 Dezvoltarea capacităţilor specialiştilor în monitorizarea post repatriere a Victimelor TFU / 

potenţialelor VTFU şi victimelor TC;  

 Consolidarea capacităţilor organelor de drept în valorificarea posibilităţilor oferite de noul art. 

540
2
 Cod de Procedură Penală (echipele comune de investigaţii); 

 Promovarea practicii de creare a echipelor comune de investigaţii pentru specialiştii vizaţi din 

Federaţia Rusă şi Ucraina, în cadrul evenimentelor naţionale / internaţionale.  

 

8. Cauzele fenomenului TFU trebuie văzute şi în contextul problemelor socio - economice,  de 

aceea este extrem de necesar implicarea APL în realizarea politicii de prevenire, asistenţă şi 

reintegrare a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU prin aplicarea cadrului legal în 

domeniu vizat şi consolidarea rolului CT în monitorizarea acestor realizări. 

 

 Se recomandă: 

 Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru reintegrarea cu succes şi prevenirea 

revictimizării VTFU şi a potenţialelor VTFU; 

 Evaluarea capacităţilor de realizare a competenţelor Comisiilor teritoriale pentru 

combaterea TFU în coordonarea şi monitorizarea realizării acestor politici; 
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 Instruirea continuă a membrilor CT şi a membrilor EMD în cadrul unor seminare 

mixte; 
 Monitorizarea CT de către CN CTFU.  

 

8. Cu toate că se depun eforturi de către MMPSF în vederea îmbunătăţirii mecanismului de 

repatriere a copiilor totuşi rămîn unele aspecte, care se cer a fi finalizate în anul 2014, inclusiv din 

considerentul că Terres des Hommmes retrage programul de repatriere a copiilor, cetăţeni ai RM 

din Federaţia Rusia, începînd cu anul 2014.  

 

Se recomandă: 

a. Ajustarea şi perfecţionarea de către MMPSF a mecanismului de repatriere a copiilor 

din străinătate;  

b. Stabilirea unui mecanism de evidenţă a copiilor şi adulţilor repatriaţi din străinătate. 

 

9. O problemă generală poate fi remarcată prin lipsa unui mecanism unic de prelucrare şi schimb 

de date, fapt ce nu permite „crearea” unui tablou general privind numărul victimelor şi ale 

potenţialelor victime identificate, repatriate, asistate.  

 

 Se recomandă: 

a. Includerea în proiectul Sistemului Informaţional Automatizat “Asistenţă Socială”, 

elaborat de către MMPSF a unui component (soft) ce ar viza generalizarea datelor cu 

referire la componenta nominalizată. 
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ANEXA 1.  
Instruiri specializate anti -TFU oferite funcţionarilor privind identificarea şi asistarea VTFU 

 

 Instruirile au fost realizate pe curriculumuri / programe de specializare îngustă şi extinsă de către instituţii publice precum Institutul Naţional de Justiţie  în 

colaborare cu reprezentanţii organelor de drept şi partenerii de implementare cu suportul donatorilor externi. De asemenea MMPSF şi Ministerul Educaţiei în 

parteneriat cu partenerii de implementare au reuşit să asigure instruirea continuă a specialiştilor din domeniul social şi educaţional în prevenirea fenomenului TFU, 

dar şi pregătirea cadrelor pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU. Totodată, au fost organizate evenimente (instruiri) la care au participat specialişti din cadrul 

instituţiilor cu competenţe în prevenirea şi combaterea TFU, cum ar: EMD - urile raionale şi teritoriale, echipele mixte de audiere a copiilor minori.  

 Mai mult decât atât, menţionăm că nu pentru toate evenimentele / instruirile a fost posibilă estimarea numărului total de participanţi, cât şi costurile 

acestora, care se constituie din resursele financiare de la bugetul public şi al donatorilor. Detalii despre cele expuse mai sus, sunt reflectate în tabel.   

 

Instruiri specializate în domeniul de antitrafic, EMD: 

Organizaţia Donatori/Parteneri Eveniment Nr./Specialişti/ grup ţintă  
Costuri în 

lei  

MMPSF 
În parteneriat cu 

Organizaţia 

Internaţională 

pentru Migraţie,  pe 

platforme comune 

cu Asociaţia 

Obştească “Centrul 

de Drept al 

Femeilor”. 

 

Agenţia Elveţiană pentru 

Dezvoltare şi Cooperare 

(SDC);  

Departamentul de Stat al 

SUA; 

Ministerul Afacerilor 

Externe din Danemarca; 

Crucea Roşie din 

Moldova.  

 

Seminare de instruire a membrilor Echipelor 

multidisciplinare teritoriale la nivel raional şi 

comunitar.  

La nivel raional, în cadrul a 5 seminare au fost 

incluse suplimentar module cu referire la profilele 

psihologice ale bărbaţilor, femeilor şi copiilor - 

victime ale traficului de persoane, seminarele fiind 

organizate în următoarele raioane: 

Soroca (26 - 27.04.2013); 16961 MDL 

Leova (28 - 29.05.2013); 9237 MDL 

Rîşcani (15 - 16.10.2013); 15716.08 MDL 

Briceni (13 - 14.11.2013); 19500 MDL 

Ungheni (26 - 27.11.2013). 8486 MDL 

 

Membrii Echipelor 

multidisciplinare 
69900   

La nivel comunitar au fost organizate 8 seminare de 

instruire pentru membrii EMD din satele şi comunele 

raioanelor: 

Comrat (19 - 21.02.2013);  27760 MDL 

Călăraşi (26 - 28.02.2013); 17199 MDL 

Membrii EMD din satele şi 

comunele raioanelor: 

 

165140   
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Chişinău (04 - 05.02.2013); 

Dubăsari (16.05.2013); 18096 MDL 

Ciadîr - Lunga (17.05.2013); 12900 MDL 

Orhei (22 - 23.05.2013); 23940 MDL 

Basarabeasca (24.05.2013) 19060 MDL 

Soroca (24 - 27.09.2013) 46185 MDL 

 

MMPSF 

CAP 

 

 

În parteneriat şi cu 

susţinerea OIM 

5 ateliere de monitorizare a EMD raionale şi 

comunitare, cu implicarea formatorilor din cadrul 

Centrului de Asistenţă şi Protecţie a victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, 

mun. Chişinău.  

Ştefan-Vodă – 16.08.2013;  5755 MDL 

Căuşeni – 19.08.2013; 6400 MDL 

Cimişlia – 21.08.2013; 6843 MDL 

Orhei – 22.08.2013; 3603 MDL 

Criuleni – 23.08.2013. 6505 MDL 

EMD raionale şi 

comunitare 
29106     

 

MMPSF 

CAP  

 

În parteneriat şi cu 

susţinerea OIM 

3 şedinţe de monitorizare a EMT raionale: 

4 decembrie 2013: r. Sîngerei; r. Dubăsari; r. 

Floreşti. - 2675 MDL; 

5 decembrie 2013:  r. Cantemir; r. Leova; r. Rezina. - 

3200 MDL; 

17 decembrie 2013: r. Hînceşti; r. Cimişlia; r. 

Căuşeni - 3000 MDL. 

EMD raionale 8875    

MMPSF  

Centrul pentru 

Combaterea 

Traficului de 

Persoane (CCTP) 

 

În parteneriat şi cu 

susţinerea OIM 

3 mese rotunde cu genericul ”Conlucrarea ofiţerilor 

de poliţie cu coordonatorii EMD raionale în cadrul 

Sistemului Naţional de Referire”, pentru EMD din 

zona Centru, zona Nord şi zona Sud.  

Scop: eficientizarea conlucrării ofiţerilor de poliţie 

de profil cu coordonatorii EMD:  

Zona Centru, 24 aprilie 2013: 3600 MDL 

Raioanele: Dubăsari, Călăraşi, Orhei, Străşeni, 

Hînceşti, Nisporeni, Ialoveni şi Criuleni; 

Zona Nord, 13 decembrie 2013: 14372 MDL 

Raionale: Bălţi, Briceni, Donduşeni, Drochia, 

Ofiţerii din cadrul Biroului 

Investigaţii «CENTRU» al 

CCTP.  

Ofiţerii din cadrul Biroului 

Investigaţii «NORD» al 

CCTP.  

Ofiţerii din cadrul Biroului 

Investigaţii «SUD» al 

CCTP. 

Coordonatorii EMD 

raionale 

33872    
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Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Soroca, 

Sîngerei, Teleneşti, Şoldăneşti, Rîşcani şi Rezina; 

Zona Sud, 20 decembrie 2013: 15900 MDL 

Raionale: Cahul, Basarabeasca, Cantemir, Căuşeni, 

Cimişlia, Ciadăr - Lunga, Comrat, Leova, Ştefan-

Vodă, Taraclia şi Vulcăneşti; 

 

MMPSF 

CAP  

 

 

 

ONG Payoke, Belgia 

FUROPOL, FRONTEX 

şi Universitatea Danube 

Krems, Austria în cadrul 

Proiectului finanţat de 

ISEC „Eforturile comune 

ale organelor de drept şi 

autorităţilor din domeniul 

sănătăţii în statele 

membre UE şi ţările terţe 

pentru prevenirea şi 

combaterea TFU, 

protecţia şi asistenţa 

victimelor TFU” 

La 12 - 13 iunie 2013 a avut loc un atelier de lucru 

care a reunit specialişti ai organelor de drept de la 

nivel central şi local, specialişti din domeniul 

medical, reprezentanţi ai APC, dar şi experţi externi 

având drept scop: consolidarea capacităţilor 

specialiştilor în identificarea şi referirea victimelor 

TFU. Subiectele puse în discuţie privind rolul 

sectorului medical în procesul de integrare şi 

reabilitare după reîntoarcere s-au focusat pe: 

• Siguranţa victimei pe poziţii de egalitate cu 

condiţiile medicale şi cerinţele de sănătate. 

• Respectarea drepturilor omului ale victimei prin 

nediscriminare pe bază de rasă, etnie, obiceiuri 

culturale sau religioase, gen sau vârsta victimei 

• Crearea unei atmosfere de încredere între victimă şi 

prestatorul de servicii de sănătate prin stabilirea unei 

comunicări, prin intermediul căreia victima se simte 

în siguranţă de a-şi oferi  consimţămîntul pentru 

dezvăluirea elementelor calvarului traficului, care 

pot fi utilizate în cursul procedurilor judiciare. 

50 specialişti  

Reprezentanţi ai organelor 

de drept al MAI, PG din 

raioane, specialişti din 

sectorul medical,   

ONG,  

OI,  

APC  

 

TOTAL    699 specialişti  306 897    

 

Instruiri ale specialiştilor din instituţiile organelor de drept 
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Departamentul 

Poliţie de 

Frontieră  

ICMPD, în cadrul 

proiectului ”Lupta 

împotriva traficului de 

fiinţe umane”, 

implementat de Centrului 

Internaţional pentru 

Dezvoltarea Politicilor 

Migraţionale (ICMPD); 

18.04.2013, seminar ”Evaluarea sistemelor de 

colectare, analiză şi schimb de date privind traficul 

de fiinţe umane în R. Moldova”.  

1 specialist din cadrul 

Departamentul Poliţie de 

Frontieră (DPF) 

 

EUBAM 

 

 

 

4.10.2013 - poliţiştii de frontieră au participat la 

trainingul privind TFU şi gestionarea fluxurilor de 

migranţi.    

4 specialişti (DPF)  

Departamentul 

Poliţie de 

Frontieră 

CCTP 

  Şedinţa comună cu Centrul pentru combaterea 

traficului de persoane, în scopul optimizării 

activităţii ambelor instituţii 

3 reprezentanţi DPF  

Departamentul 

Poliţie de 

Frontieră 

 Seminarul cu tematica „Combaterea traficului de 

fiinţe umane şi drepturile omului” care s-a desfăşurat 

în or. Minsk, Republica Belarus.  

1 specialist DPF  

Departamentul 

Poliţie de 

Frontieră al MAI 

în comun cu 

Corpul Naţional 

de Poliţie al 

Spaniei 

 

 

 

Ambasada Regatului 

Spaniei la Bucureşti 

Sesiune de instruire cu tematica ”Traficul de 

persoane în scopul exploatării sexuale şi muncii, şi 

detectarea documentelor false folosite în acest scop” 

În cadrul seminarului, poliţiştii de frontieră au avut 

posibilitatea să se familiarizeze cu elemente de 

recunoaştere a traficului de fiinţe umane şi acţiunile 

de frontieră după identificarea victimelor, aplicate de 

către autorităţile de ocrotire a normelor de drept 

spaniole, dar şi modulul de operare şi specificul 

reţelelor de TFU din Europa de Est, America de Sud 

şi Africa. 

20 de poliţişti de frontieră 

din toate subdiviziunile 

Poliţiei de Frontieră. 

 

MAI 

(Poliţia de 

Frontieră) 

în parteneriat cu 

 Ore practice în domeniul asistenţei psihologice şi 

juridice a copiilor victime a TFU, traficul de copii şi 

migraţie ilegală. 

25 poliţişti de frontieră din 

toate subdiviziunile 
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La Strada 

MAI  

(Academia de 

Poliţie) 

 6 ore (lecţii practice) cu tematica „Prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie şi a traficului de 

fiinţe umane”. 

26 studenţi din cadrul 

Academiei de Poliţie  

 

MAI  

(Academia de 

Poliţie) 

 La orele de pregătire iniţială şi orele de perfecţionare 

a angajaţilor MAI s-a abordat problema TFU. 

402 studenţi din cadrul 

Academiei de Poliţie  

 

INJ / PG  

 

 

 

La seminarul „Aspecte privind investigarea şi 

calificarea juridică a infracţiunilor de trafic de fiinţe 

umane. Tehnici de audiere a victimelor / martori 

TFU”.  

10 procurori, 

10 judecători 

10 poliţişti 

 

 

 

Instruiri organizate la iniţiativa Secretariatului permanent pentru Grupul coordonator de lucru al SP şi grupuri mixte,  

Comisii teritoriale 

Secretariatul 

Permanent  

  

 

 

Cu suportul 

Consiliul Europei 

La 22 martie 2013 a avut loc masa rotundă pe 

marginea Raportului GRETA pentru Republica 

Moldova şi a recomandărilor. Şedinţa a reunit 

reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi non-

guvernamentale, în cadrul căreia s-au discutat 

modalităţi de susţinere din partea Consiliul Europei a 

politicilor de prevenire şi combatere a traficului de 

fiinţe umane în Republica Moldova. 

33 specialişti: 

APC,  

APL, 

ONG,  

OI 

 

În parteneriat cu  

PG  

CAP 

CCTP (MAI) 

27 februarie 2013 - vizită de monitorizare în raionul 

Căuşeni, cu participarea la şedinţa Comisiei 

teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe 

umane (TFU), care a avut drept scop evaluarea 

acţiunilor întreprinse pe segmentul dat  în anul 2012 

şi gradul de interacţiune între actorii antitrafic de la 

nivel local.  

20 Specialişti 

APL 

 

 

 

 

10 specialişti 
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Grup de lucru în cadrul Centrului maternal al 

raionului Căuşeni, în cadrul căreia au fost evaluate 

serviciile ce sunt prestate beneficiarilor de pe ambele 

maluri ale Nistrului, cât şi modalitatea de colaborare 

între angajaţii Centrului şi membrii Echipei 

multidisciplinare. 

APL   

 

 

 

 

Suport Departamentul de 

Stat al SUA,  

OIM 

în parteneriat cu 

PG   

30 - 31 mai 2013 - sesiune de lucru cu procurorii din 

procuraturile teritoriale responsabili de prevenirea şi 

combaterea traficului de fiinţe umane. 

Scopul instruirii: consolidarea capacităţilor 

procurorilor în colectarea şi completarea 

formularelor de armonizare a datelor şi colaborarea 

acestora cu actorii antitrafic în vederea 

implementării legislaţiei naţionale. 

În calitate de formatori au fost reprezentanţi ai SP, 

PG, MMPSF.  

45 procurori 53 500   

Suport  

OIM 
4 Seminare regionale cu membrii Comisiilor 

teritoriale pentru CTFU.  

Scop consolidarea capacităţii de interacţiune şi 

coordonare / comunicare  dintre autorităţile  publice,  

privind prevenirea şi combaterea TFU şi accesul 

necondiţionat la serviciile sociale pentru victimele şi 

potenţialele victime ale TFU. În cadrul seminarului 

reprezentanţii CT şi EMD au avut posibilitatea de a 

se împărtăşi cu experienţa de lucru, serviciile 

disponibile  pe care le au în regiunile sale, au pus în 

dezbatere problemele cu care se confruntă şi 

oportunităţile pe care le pot avea omologii, prin 

colaborare şi comunicare activă inter - instituţională. 

9 iulie 2013 - zona NORD – SOROCA (11 raioane 

– 48 specialişti)
9
 

4 octombrie 2013 - zona CENTRU - Chişinău. 

167 specialişti 

 

Preşedinţii şi secretari ai 

Comisiilor teritoriale şi 

coordonatorii Echipelor 

multidisciplinare (EMD) 

14,000   

20,600   

30,000   

 30,200   

94800   

                                                
9 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=182&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Seminarul-regional-cu-membrii-Comisiilor-teritoriale-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-TFU-din-zona-Nord-a-tarii  

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=182&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Seminarul-regional-cu-membrii-Comisiilor-teritoriale-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-TFU-din-zona-Nord-a-tarii
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(12 raioane – 50 specialişti)
10

 

24 octombrie - UTA Găgăuzia şi Taraclia (6 raioane 

- 25  specialişti )
11

 

25 octombrie - zona SUD (11 raioane – 44 

specialişti)
12

 

Suport  

OSCE 

În parteneriat cu CI La 

Strada şi INJ  

 22 - 24 mai 2013 - Atelier de instruire - 

Tratamentul martorilor vulnerabili - în special 

copii în procesul de audiere legală şi utilizarea 

camerelor de audiere a martorilor vulnerabili – 

dedicat psihologilor, procurorilor, judecătorilor de 

instrucţiune şi responsabililor echipelor 

multidisciplinare din cadrul Sistemului naţional de 

referire, din raioanele: Soroca, Leova, Orhei, 

Chişinău.  

18 specialişti  

Psihologi 

Procurori 

Judecători 

 

Suport  

OIM 

în parteneriat cu CI „La 

Strada” 

INJ  

27 - 29 noiembrie 2013 - Atelier de instruire 

"Audierea copiilor victime - martori ai abuzului / 

exploatării sexuale” 

Sesiunea de instruire este organizată drept urmare a 

creării şi dotării tehnice a Camerei de audiere a 

copiilor victime – martori în incinta Procuraturii 

Călăraşi, astfel, se doreşte consolidarea abilităţilor 

specialiştilor care vor participa la audierea cazurilor 

special a victimei martorului minor, conform art.110 

(1) din Codul de procedură penală. 

Raioanele: Călăraşi, Nisporeni, Străşeni.  

 

13 specialişti  

Psihologi 

Procurori 

Judecători  

 

Secretariatul  

Permanent   

Agenţia Naţiunilor Unite 

pentru Combaterea 

Drogurilor şi 

Criminalităţii (UNODC) 

" în cadrul proiectului 

18 - 20 iunie 2013 - Seminarul de instruire 

„Dezvoltarea capacităţilor de combatere a 

infracţiunilor comise prin sisteme informaţionale. 

Scop - îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe şi a 

aptitudinilor tehnice, precum şi consolidarea 

25 specialişti  

Ofiţerii de investigaţii şi 

analiştii de informaţii 

operative  

 

60 094 

                                                
10 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=246&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Seminarul-regional-cu-membrii-Comisiilor-teritoriale-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-TFU-din-zona-Centru-a-tarii  
11

 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=276&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Seminar-regional-cu-membrii-Comisiilor-teritoriale-pentru-CTFU-din-UTA-Gagauzia-i-Taraclia 
12

 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=278&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Seminar-regional-cu-membrii-Comisiilor-teritoriale-pentru-CTFU-din-zona-de-Sud-a-Moldovei  

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=246&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Seminarul-regional-cu-membrii-Comisiilor-teritoriale-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-TFU-din-zona-Centru-a-tarii
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=278&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Seminar-regional-cu-membrii-Comisiilor-teritoriale-pentru-CTFU-din-zona-de-Sud-a-Moldovei
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„Consolidarea 

răspunsului justiţiei 

penale faţă de fenomenul 

traficului de fiinţe umane 

în Europa de Sud - Est, şi 

cu precădere în 

Republica Moldova". 

capacităţilor organelor de drept în domeniul crimelor 

informatice. 

8 - 19 iulie 2013 - Trainingul privind analiza 

operativă în materie penală.  

Scop - fortificarea capacităţilor ofiţerilor de 

investigaţie şi analiştilor de informaţii operative cu 

competenţele necesare pentru analiza unor volume 

mari de informaţii, provenite din diverse surse, şi 

pentru transformarea acestora în informaţii operative 

exacte. 

25 specialişti  

Ofiţerii de investigaţii şi 

analiştii de informaţii 

operative  

 

262 205 

16 - 18 iulie 2013 - Atelier de instruire cu tema 

"ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAŢIE", pentru 

poliţişti şi procurori din raioanele Republicii, 

specializaţi în combaterea TFU.  

Scop - acumularea cunoştinţelor despre: aplicarea 

cadrului legislativ în crearea Echipelor comune de 

investigare (ECI) şi activitatea în cadrul acestora, 

precum şi identificarea carenţelor în procesul de 

colaborare pentru îmbunătăţirea acestui instrument 

de investigare pe viitor. 

15 specialişti  

poliţişti şi procurori 
194 436 

 23 - 27 septembrie 2013 -  vizită de studiu în Marea 

Britanie, Londra.  

Scop - studierea componentelor şi resurselor 

sistemului, organizarea generală a lucrului; metodele 

de analiză a informaţiei operative, scopul analizei şi 

tipul de raportare; procesul de colectare a datelor şi 

mijloacele necesare; resursele tehnice care facilitează 

colectarea, stocarea şi analiza datelor şi a 

informaţiei; resursele umane necesare pentru a 

desfăşura procesul de analiză a datelor şi a 

informaţiei. 

11 specialişti  

 

Colaboratorii 

Inspectoratului General al 

Poliţiei (IGP), din 

Republica Moldova 
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Secretariatul 

Permanent 

Agenţia Naţiunilor Unite 

pentru Combaterea 

Drogurilor şi 

Criminalităţii (UNODC) 

în cadrul proiectului 

„Consolidarea 

răspunsului justiţiei 

penale faţă de fenomenul 

traficului de fiinţe umane 

în Europa de Sud - Est, şi 

cu precădere în 

Republica Moldova” 

28 octombrie - 1 noiembrie 2013 - Vizită de studiu 

în Olanda, care a avut drept scop, ca participanţii să 

înţeleagă componentele şi metodele de lucru a 

omologilor olandezi pe segmentul combaterii 

criminalităţii cibernetice şi totodată va fi vizitat 

oficiul raportorului naţional al Olandei pe domeniul 

prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane. 

De asemenea au fost organizate întrevederi la oficiul 

general EUROPOL şi la EUROJUST. 

7 specialişti  

 

Colaboratori ai Procuraturii 

Generale, a Ministerului 

Afacerilor Interne, precum 

şi a Secretariatului 

Permanent 

 

 

Secretariatul 

Permanent 

Procuratura Generală, 

CCTP, Judecătoria sect. 

Botanica, Asociaţiei 

„Tineri cu Dreptul la 

Viaţă, CAP 

 

Lecţia publică „Prevenirea şi combaterea 

traficului de fiinţe umane. Tendinţe şi 

perspective” pentru studenţii din cadrul 

Facultăţii de Drept şi Asistenţă Socială 

Scopul evenimentului a constat în consolidarea 

capacităţilor studenţilor cu privire la prevenirea şi 

combaterea fenomenului TFU şi respectarea 

drepturilor omului.  

În calitate de formatori au fost invitaţi reprezentanţi 

ai organelor de drept (Procuratura Generală, CCTP, 

Judecătoria sect. Botanica) şi un psiholog din cadrul 

CAP. În calitate de studiu de caz a servit piesa de 

teatru social prezentată de către voluntarii din cadrul 

Asociaţiei „Tineri cu Dreptul la Viaţă” din oraşul 

Bălţi, oferind posibilitatea studenţilor să intervină 

pentru a propune soluţii şi a schimba destinul piesei. 

Astfel, piesa a fost analizată prin perspectiva 

victimologică şi a procesului penal. 

La eveniment au participat 

100 de studenţi din anii de 

studii 2 – 4 de la Facultatea 

de Drept şi Facultatea de 

Asistenţă Socială din cadrul 

USM, ULIM, UPS „Ion 

Creangă” şi USEM. 
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Centrul de Investigaţii 

Jurnalistice şi Ziarul de 

Gardă, RISE Project 

România, CAP 

Lecţia publică „Prevenirea şi combaterea 

traficului de fiinţe umane. Tendinţe şi 

perspective” pentru studenţii din cadrul 

Facultăţii de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării 

SP a invitat jurnalişti din cadrul Centrului de 

Investigaţi Jurnalistice şi Ziarul de Gardă care au 

vorbit studenţilor despre modul de comunicare între 

reporter şi victima TFU. Riscuri şi dificultăţi în 

realizarea investigaţiilor pe domeniu. De asemenea, 

psihologul din cadrul CAP a vorbit despre profilul 

victimei TFU, dar şi aspectele victimologice urmare 

a experienţei TFU. Studenţii au beneficiat şi de 

intervenţia reporterilor din cadrul RISE Project 

(www.riseproject.ro ) care este o comunitate de 

jurnalişti, programatori şi activişti împotriva crimei 

organizate din România. Experţii români au 

prezentat tehnici de investigare jurnalistică a TFU, 

utilizarea bazelor de date, procesarea datelor şi 

amplificarea efectelor unei investigaţii jurnalistice. 

La eveniment au participat 

în jur de 120 de studenţi din 

anii de studii 2 – 4 de la 

Facultatea de Jurnalism şi 

ştiinţe ale comunicării  din 

cadrul USM, ULIM, UPS 

„Ion Creangă” şi USEM. 

 

Ambasada Franţei 

în Republica 

Moldova 

 

 

 

Cu suportul 

Ministerului Afacerilor 

Externe al Franţei. 

 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, SP al 

CNCTFU 

8 - 9 octombrie 2013  - Conferinţa Regională – 

Combaterea Traficului de Fiinţe Umane în 

Europa de Sud - Est: pentru o mai bună protecţie 

a copiilor.  

Evenimentul a avut drept scop abordarea politicilor 

de prevenire şi combatere a abuzului, exploatării faţă 

de copii, traficului de copii, incluzând asistenţa, 

protecţia şi reabilitarea copiilor în contextul apariţiei 

noilor forme de exploatare, inclusiv via Internet.  

Experţii din peste cincisprezece ţări din Sud - Estul 

Europei, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor 

internaţionale şi regionale, experţi naţionali cu 

mandat în prevenirea şi combaterea traficului de 

fiinţe umane au participat la lucrările acestui 

50 specialişti naţionali  

APC 

APL 

ONG 

OI 

50 experţi internaţionali  

 

http://www.riseproject.ro/
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eveniment. 

Secretariatul 

permanent (SP) 

 

 

 

MAEIE  

18 - 19 noiembrie 2013 - Republica Moldova a 

fost vizitată de Dna Myria VASSILIADOU, 

Coordonatorul Uniunii Europene pentru Politicile 

Antitrafic. Şedinţa propriu - zisă a contribuit la 

consolidarea imaginii comunităţii naţionale 

antitrafic. 

În contextul vizitei - reprezentanţii Secretariatului 

permanent şi dna Tatiana Fomina, manager al 

Departamentului analitic din cadrul CI “La Strada” 

au prezentat realizările în contextul politicii 

naţionale antitrafic.  

30 specialişti: 

 APC 

ONG  

OI 

 

Secretariatul 

permanent (SP) 

Oficiul Naţiunilor Unite 

pentru Droguri şi 

Criminalitate (UNODC)  

în cadrul proiectului 

"Îmbunătăţirea reacţiei 

justiţiei penale la traficul 

de fiinţe umane în 

Europa de Sud - Est, cu 

accent pe Republica 

Moldova" 

5 - 6 decembrie 2013 - Conferinţa Regională 

„Consolidarea răspunsului justiţiei penale faţă de 

fenomenul traficului de fiinţe umane în Europa de 

Sud - Est – Combaterea abuzului prin intermediul 

internetului şi consolidarea schimbului 

transfrontalier de informaţii operative”.  

Scop - de a discuta despre modalităţile de ameliorare 

a reacţiilor coordonate la cele mai recente tendinţe 

ale traficului de fiinţe umane (TFU) prin abordarea 

modului disponibil de funcţionare (modus operandi) 

şi de a consolida cooperarea dintre instituţiile 

naţionale şi internaţionale antitrafic. 

80 specialişti naţionali 

APC 

APL 

OI 

ONG 

40 experţi internaţionali  

667 771 

Secretariatul 

permanent (SP) 

Comisia teritorială a 

raionului Şoldăneşti, în 

Centrul de Asistenţă şi 

Protecţie a Victimelor şi 

Potenţialelor Victime ale 

TFU (CAP) şi cu 

suportul Misiunii OIM în 

Moldova 

11 decembrie 2013 - Masa rotundă "Mecanismele 

de interacţiune între autorităţile publice locale şi 

centrale, în prevenirea și combaterea TFU.  

La iniţiativa preşedintelui, a avut loc o masa rotundă 

care a reunit primarii din 23 de sate, directori de 

licee, profesori şi asistenţi sociali comunitari.  

Scop – consolidarea cooperării dintre reprezentanţii 

autorităţilor publice locale de nivelul II şi I şi 

asigurarea unei platforme de comunicare şi 

interacţiune pe viitor în identificarea, asistenţa şi 

50 specialişti  

 

23 primari 

23 asistenţi sociali 

comunitari 

3 directori de licee 

 

5000   
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protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale TFU.  

Mesajul cheie abordat în cadrul discuţiilor, s-a axat 

în special pe rolul primarului în interacţiunea cu 

membrii echipei multidisciplinare de la nivel 

comunitar, sensibilizându-i şi informându-i astfel, 

despre fenomenul TFU şi factorii cauzali acestui 

fenomen.  

Secretariatul 

permanent (SP) 

 

 

 

OSCE 

7 - 8 noiembrie 2013 - sesiunea de instruire 

privind abordarea combaterii traficului de fiinţe 

umane prin prisma drepturilor omului în 

contextul Planului Naţional (PNA) pentru 

perioada 2014 - 2016, în calitate de formator fiind 

expertul Mike Dottridge. 

Scopul instruirii a constat în consolidarea 

capacităţilor Secretariatului Permanent (SP) şi a 

membrilor grupului coordonator al SP - specialişti 

din cadrul APC, ONG, OI, abordând problema TFU 

prin prisma drepturilor omului în contextul 

definitivării PNA pentru anii 2014 - 2016. 

Specialiştii prezenţi la eveniment au avut ocazia să 

definească priorităţile instituţiilor pe care le 

reprezintă, să identifice lacunele prezentului PNA şi 

să adapteze acţiunile din PNA, prin prisma 

respectării drepturilor omului.  

30 specialişti 

APC 

ONG 

OI  

 

 

 

Ministerul  

Educaţiei  

 

 

 

 

 

Cu finanţarea: 

APC bugetare 

APL bugetare 

 

În parteneriat cu:  

CIDDC,  

 CI „La Strada”,  

CNPAC 

OIM 

    Pentru anul 2013 a fost emis Ordinul ministrului 

nr. 975 din 03.12.2012 „Cu privire la aprobarea 

planurilor de formare profesională continuă a 

cadrelor didactice şi de conducere pentru anul 2013”. 

    În conformitate cu planurile de formare 

profesională continuă a cadrelor didactice şi de 

conducere pentru anul 2013 în instituţiile abilitate cu 

formare continuă, în perioada de referinţă, au fost 

incluşi în formare următoarele categorii de cadre 

Total: 375 specialişti  

 

Psihologi şcolari – 100 de 

persoane; 

Educaţia civică – 75 de 

persoane; 

Asistenţă socială – 50 de 

persoane; 

Pedagogie socială – 75 de 

226 400    
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didactice care realizează conţinuturile ce vizează 

probleme educaţionale specifice prevenirii abuzului, 

neglijării, inclusiv, a TFU.  

 

 

persoane; 

Educatori din şcolile 

internat – 25 de persoane; 

Directori adjuncţi pentru 

educaţie – 50 de persoane. 

 

INJ 

Cu suportul financiar 

NORLAM, ROLISP  

în parteneriat cu CI 

„La Strada”şi 

PG  

CCTP  

CSJ 

5 - 6 martie 2013 reprezentanţii PG, judecătorii 

CSM, şi CCTP au participat în calitate de formatori 

la seminarul: „Aspecte privind investigarea şi 

calificarea juridică a infracţiunilor de trafic de fiinţe 

umane. Tehnici de audiere a victimelor / martori 

TFU”.  

10 procurori; 

10 judecători; 

10 poliţişti. 

 

ABA ROLI 

Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2013 – reprezentanţi ai Procuraturii Generale 

au participarea la Conferinţa internaţională „Lupta 

împotriva corupţiei în Moldova. Promovarea bunelor 

practici din Italia, România, SUA. Provocări, 

realizări şi lecţii învăţate.”  

Scop reflectarea impactului pe care îl are corupţia în 

activitatea de combaterea a traficului de fiinţe 

umane.  

2 procurori   

OIM  

Cu suportul financiar al  

Biroului afaceri 

internaţionale în 

domeniul combaterii 

drogurilor şi aplicării 

legii al Departamentului 

de Stat al SUA 

în parteneriat cu 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

26 şi 27 septembrie 2013 - În cadrul proiectului 

„Sporirea calităţii managementului, instruirii şi 

integrităţii în investigarea şi pedepsirea traficului de 

persoane în Republica Moldova” procurorii au 

participat la lucrările atelierul de lucru în domeniul 

calificării infracţiunilor de TFU şi soluţionarea unor 

probleme privind manipularea victimei de către 

traficant în scopul schimbării declaraţiilor.  

Instruirea a fost divizată în 4 sesiuni: 

1. „Diferenţele dintre infracţiunile de trafic de 

persoane şi proxenetism”,  

15 procurori;  

15 ofiţeri de urmărire 

penală.  
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2. „Diferenţele dintre infracţiunile de trafic de 

persoane, muncă forţată şi organizarea cerşetoriei”, 

3. „Evaluarea şi reducerea riscului manipulării 

victimei”, 

4. „Ajustarea la schimbări şi intervenţii”.  

Seminarul a avut un impact enorm în fortificarea 

capacităţilor procurorilor şi ofiţerilor de urmărire 

penală. 

Procuratura  

Generală  

INJ 

La 11 - 12 noiembrie 2013 – a fost organizat 

seminarul pentru procurori şi judecători privind 

investigarea şi  calificarea juridică a infracţiunilor de 

trafic de fiinţa umane. Tehnici de audierea victimelor 

traficului de fiinţe umane. 

  

DIICOT România, 

Procuratura Federală a 

Regatului Belgia şi 

Eurojust cu susţinerea 

financiară TAIEX 

08 - 09 aprilie 2013 au organizat şi participat la 

atelierul de lucru „Particularităţi practice de 

activitatea  echipelor comune de investigare” .  

27 procurori   

 

În perioada 09 - 13 decembrie 2013, 1 procuror a 

participat la cursul de ridicare a calificării pentru 

reprezentanţii organelor de drept a ţărilor CSI cu 

tema „Antitrafic şi drepturile omului” organizat de 

Centrul internaţional de ridicare a calificării în 

domeniul migraţiei şi combaterii traficului de 

persoane a academiei MAI a Belorusiei şi care s-a 

desfăşurat în oraşul Minsk, Belorusia.  

1 procuror   

Fundaţia elveţiană  

TdH 

 

 

 

 

APL 2 cursuri de instruire privind TFU (fiecare curs fiind 

de 36 de ore) 

44 de inspectori din 34 

Inspectorate de Poliţie şi 2 

Direcţii de Poliţie 

 

Instruiri în vederea îmbunătăţirii lucrului 

specialiştilor cu cazurile copiilor repatriaţi sau 

propuşi spre repatriere.  

30 specialişti din 10 

raioane, membri ai EMD 
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2 cursuri de instruire privind TFU (fiecare curs fiind 

de 32 de ore). 

27 asistenţi comunitari;  

12 asistenţi sociali; 

100 pedagogi. 

 

CNPAC 

 

În parteneriat cu 

Consiliile Raionale 

Leova şi Orhei  

În vederea prevenirii potenţialelor cazuri de trafic de 

copii au fost organizate:  

15 ateliere sectoriale de formare pentru membrii 

EMD din toate localităţile raioanelor în care a fost 

extins mecanismul inter - sectorial de cooperare 

pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi potenţialelor 

victime ai violenţei, neglijării, exploatării, traficului 

de copii.  

338 specialişti  

17 reprezentanţi ai APL 

nivel I (14 primari); 

81 asistenţi sociali; 

35 inspectori (interacţiune 

comunitară); 

125 lucrători ai instituţiilor 

medico - sanitare; 

80 cadre didactice. 

 

CI „La Strada”  

 

 

 

INJ Formator la trei seminare de profil pentru 

reprezentanţii organelor de drept. Subiectul 

seminarelor - Audierea copiilor victime ale 

exploatării şi abuzului sexual  

84 specialişti 

Procurori; 

Ofiţeri de urmărire penală;  

Judecători. 

 

Formator la instruirea ofiţerilor de urmărire penală, 

noi angajaţi în cadrul CCTP privind profilul psiho-

social al victimei, modalităţile de manipulare folosite 

de recrutori şi tehnici de audiere a victimelor TFU, 

martori vulnerabili, etc. 

20 colaboratori CCTP  

CCTP 
În parteneriat cu 

CI La Strada 

Instruire (2 zile): „Audierea copiilor, victime -

martori ale abuzului sexual” 

13 procurori;  

11 judecători. 

 

TOTAL  

 99 de instruiri 2500 specialişti şi 648 

studenţi.  

3148 

2 272 796 
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       ANEXA nr.2 

Informaţie 

privind activităţile realizate pe parcursul anului 2013 în instituţiile de învăţămînt 

superior cu atribuire la îndeplinirea prevederilor Planului naţional pentru 

prevenirea şi combaterea TFU  în scopul reducerii vulnerabilităţii 

 

I. Universitatea de Stat din Comrat: 

- a fost organizată de către catedrele de drept Ora unică de dirigenţie cu tema: Traficul de 

femei, cu participarea a 820 de studenţi, la 20.03.2013; 

- a fost organizat de catedra Ştiinţelor Socio - umanistice un seminar cu genericul: 

Acordarea protecţiei şi ajutorului persoanelor traficate, la 21.02.2013; 

-  a fost organizată o conferinţă studenţească Problema TFU în RM şi în regiune, cu 

participarea a 260 de studenţi, la 16 - 18 octombrie 2013; 

- studenţii specialităţii ,,Asistenţă socială’’ au participat pe parcursul anului 2013 la 

mişcarea voluntarilor privind problemele traficului de fiinţe umane în colaborare cu 

,,Asociaţia femeilor din UTAG’’, au participat 40 de studenţi; 

- a fost organizată de către facultatea de filologie a universităţii o acţiune Nu permite să fii 

minţit, în care au fost abordate problemele prevenirii TFU, cu participarea a 100 de 

studenţi, la 15.03.2013. 

 

 

II. Univesitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

- au fost organizate dezbateri Egalitatea în drepturi şi obligaţiuni, Integrarea în societate a 

persoanelor cu dezabilităţi, unde s-a vorbit şi despre problema Traficului de fiinţe umane 

cu participarea a 120 de studenţi de la specialităţile Ştiinţele Socio - umanistice şi Ştiinţe 

Exacte, la 01.2013. 

  

 

III. Institutul de Relaţii  Internaţionale din Moldova: 

- au fost organizate discuţii tematice în vederea educaţiei pentru prevenirea şi 

combaterea TFU în cadrul orelor tutoriale în perioada lunilor septembrie - octombrie 

2013; 

 - au fost distribuite studenţilor materialele informaţionale cu privire la prevenirea şi 

combaterea TFU (conştientizarea gravităţii fenomenului de trafic) de către OIM; 

 - la Facultatea Limbi moderne s-au organizat ore tematice, privind consecinţele TFU şi 

prevenirea acestuia, cu participarea a 12 studenţi, la începutul anului de studii 2013 - 

2014; 

  - la orele de statistică au fost întocmite de către studenţi tabele analitice, privind 

indicatorii ce vizează TFU, pentru a analiza situaţia în acest domeniu în RM, la activitate 

au participat 37 de studenţi ai anului II Drept, la 18.10.2013 de Ziua Europeană de luptă 

împotriva TFU;  

     - au fost organizate activităţi sub forma de dezbateri, informaţii, vizionări de film şi a 

studiilor de caz  cu studenţii anilor I, II, III şi IV de studii, ca rezultat studenţii s-au arătat 

interesaţi de modalităţile de sesizare a unor posibile cazuri de trafic, de solicitare a 

sprijinului în situaţii de risc, protejarea în situaţii de trafic de muncă, au participat circa 

600 de studenţi. 

IV. Universitatea „Perspectiva-INT”: 

- au fost oferite universităţii de către OIM materiale informative privind prevenirea şi 

combaterea TFU, care au fost distribuite studenţilor la secţia de zi – 350 de studenţi; 

- au fost organizate studii comune cu colaboratorii OIM, privind migraţia şi TFU, cu 

participarea a 300 de studenţi, septembrie - mai, anii 2012, 2013. 
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-  cu participarea studenţilor de la catedra de Drept  a fost organizată o masă rotundă cu 

genericul „Convenţia europeană a Drepturilor Omului”, în cadrul căreia au fost prezentate 

referate cu tema TFU şi au  participat 30 de studenţi. 

  

 

V. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
- în incinta bibliotecii UASM a fost amenajat un stand de carte şi publicaţii care a inclus: 

Declaraţia universală a dreptului omului; Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse şi 

tratamente cu cruzime, materialul informativ privind cadrul juridic de prevenire şi 

combatere a TFU;  

- în Cuuriculum-ul disciplinei „Bazele statului, dreptului şi a legislaţiei muncii” au fost 

incluse aspecte TFU stipulate în: Declaraţia universală a dreptului omului, Convenţia 

împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, Pactul internaţional privind 

drepturile economice, Curtea Europeană pentru drepturile omului, Carta Socială europeană, 

au fost instruiţi circa 100 de studenţi; 

- în cadrul orei grupei, tutorii de grupe academice au informat studenţii anului I, despre 

pericolul TFU, altor forme de exploatare a muncii copilului, a violenţei în familie, cu 

participarea a 800 de studenţi; 

- la adunările cu părinţii studenţilor anului I, decanii facultăţilor au atras atenţia asupra 

pericolul atragerii în reţelele de TFU, au participat circa 300 de părinţi; 

- pînă la plecarea studenţilor la stagii de practică peste hotarele republicii, decanii 

facultăţilor au informat studenţii despre pericolul de a fi atraşi în trafic de fiinţe umane, au 

fost  informaţi 30 de persoane. 

 

VI. Universitatea de Stat din Tiraspol 

-  a fost organizat un seminar ,,Femeia informată – nu poate fi traficată’’, în toate grupele 

academice pe parcursul anului de studii au participat circa 500 de persoane; 

- în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, activează Clubul de dezbateri, care întruneşte 

studenţi de la toate facultăţile, care au organizat 5 şedinţe la care au pus în discuţie 

problemele prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, au participat 100 de persoane. 

 

VII. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 Au fost organizate în colaborare cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 

Comisariatul de poliţie din raionul Cahul activităţi de informare a studenţilor universităţii privind 

prevenirea traficului de fiinţe umane în contextul orelor tematice (6): 

            - situaţia pe piaţa muncii (au participat 60 de studenţi) ; 

            - pregătirea profesională a studenţilor (au participat 40 de studenţi); 

- motivarea şi stimularea ocupării forţei de muncă, prin prestarea serviciilor de 

mediere a muncii (au participat 100 de studenţi); 

- informarea şi consilierea profesională (60 de studenţi); 

- orientarea şi formarea profesională (100 de persoane); 

- consultanţă şi asistenţă în iniţierea într-o activitate de întreprinzător (60 de 

studenţi). 

  

VIII. Academia de Studii Economice din Moldova 

- profesorii catedrei Limbi Moderne de Afaceri au realizat sistematic pe parcursul anului de 

studii 2012 - 2013 şi semestrul II al anului 2013 discuţii la temele, în care s-a abordat 

problema prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane (Şomajul un cancer social, 

,,Europas –un paşaport european pentru obţinerea unui loc de muncă’, au participat circa 

500 de studenţii ai anului I şi II.  

- a fost organizată campania sub genericul „Nu te lăsa traficată”. Acţiunile au cuprins 

elaborarea şi repartizarea unor pliante; efectuarea unor seminare de către cadre specializate 

în domeniu, cu dezbateri pe marginea complexităţii acestui fenomen (aprilie - mai 2012, 

2013), au participat 400 de studenţii ai anului I, II, III, IV, specialitatea Drept;  
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- biblioteca Ştiinţifică ASEM a organizat în „Săptămâna AntiTrafic” următoarele activităţi, 

la care au participat circa 1000 de studenţi: 

(i) dezbateri la temele: Ce trebuie să cunoşti despre TFU, Cine poate fi victimă ale 

TFU, Care sunt semnele TFU?; 

(ii) expoziţie bibliografică Traficul de persoane în Republica Moldova.   

  

IX. Universitatea de Stat din Moldova 

- au fost organizate 200 de şedinţe în fiecare grupă academică, monitorizate de către curatorii 

de grupe, cadre didactice, privind prevenirea şi combaterea TFU (cu participarea circa a 

4000 de studenţi); 

- au fost organizate 10 dezbateri şi 4 mese rotunde cu genericul Prevenirea şi combaterea 

TFU (cu participarea 120 de studenţi).   

 

X. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”: 

- la adunările generale organizate cu studenţii an. I de către decanate s-a informat auditoriul 

despre existenţa fenomenului traficului, despre măsurile de combatere ale traficului de 

fiinţe umane (au participat 800 de persoane); 

- pe parcursul anului de studii, curatorii grupelor academice în cadrul orelor de dirigenţie au 

susţinut discuţii (informare / răspuns la întrebări) cu geneticul TFU (au participat circa 

2000 de studenţi) ; 

- studenţii an. III de la specialitatea Asistenţă socială, facultatea de Psihologie, au beneficiat 

(în cadrul unui proiect) de un curs de lecţii cu tematica TFU (au participat 50 de persoane); 

- cu absolvenţii specialităţilor de la facultăţile Istorie şi Etnopedagogie dna Olga Cotoraga, 

locotenent - colonel a organizat mese rotunde cu genericul - TFU, măsuri de prevenire şi 

combatere (au participat 50 de persoane). 

 

XI. Universitatea Slavonă 

- s-au organizat şedinţe şi discuţii cu studenţii anilor I şi absolvenţii privind pericolul 

traficării fiinţelor umane (au participat circa 500 de studenţi), ca consecinţă şi pentru 

realizarea scopului de prevenire şi combatere a TFU, administraţia universităţii nu dă 

acordul pentru programele de muncă în străinătate pe vară (în SUA şi Europa de Vest) 

studenţilor anului I şi absolvenţilor, aceste programe se realizează cu concursul studenţilor 

altor ani de studii cu acordul şi responsabilitatea părinţilor; 

- până la plecarea studenţilor la stagii de practică peste hotarele republicii, decanii 

facultăţilor informează studenţii despre pericolul de a fi atraşi în trafic de fiinţe umane, 

informaţi circa 100 de persoane. 

 

XII. Universitatea de Stat Taraclia ,,G. Ţamblac”  

- a fost organizată în grupele academice o întâlnire cu colonelul MAI dl Şaptefraţi I, la care 

s-a discutat problema TFU, cu participarea a 200 de studenţi (octombrie 2012,2013); 

-  a fost organizată o întâlnire cu lucrătorii procuraturii din r-l. Taraclia cu genericul TFU, 

octombrie 2012, 2013; 

- la începutul anului de studii a fost organizat lucrul de depistare a persoanelor, care au avut 

de suferit în urma TFU (nu a fost depistat nici un caz de trafic); 

- a  funcţionat serviciul individual de consultanţă prin telefonul de încredere; 

- s-a efectuat anchetarea studenţilor la tema Trafic de oameni (pe parcursul anului au fost 

intervievaţi circa 200 de studenţi); 

- a fost organizat concursul compunerilor şi desenelor la tema TFU în aprilie 2012,2013; 

-  administraţia universităţii în colaborare cu Centrul social or. Comrat a organizat Seminare-

trening ,,Profilactica traficului de oameni”, în aprilie 2012,2013; 

-   în toate grupele studenţeşti au fost organizate discuţii la tema „Viaţă fără violenţă şi frică” 

(pe parcursul anului de studii, au participat circa 200 de persoane). 
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XIII. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

- a fost organizată o masă rotundă cu participarea colaboratorilor agenţiilor de pază, 

protecţie şi securitate, precum şi centrele de asistenţă socială şi reabilitare (termen de 

realizare 16.12.2012, sala Senatului USEFS); 

- a fost introdusă în curricula pentru 2012 - 2013, în continuare pentru anii de studii 2013-

2014 la disciplina “Psiho - diagnostica” tema Concilierea psihologică ca urmare a 

maltratării personalităţii; 

- au fost repartizate printre studenţi broşurile şi posterele la tema Prevenirea şi combaterea 

TFU , oferite de Centrul de Prevenire a Corupţiei. 

 

XIV. Academia „Ştefan cel Mare”: 

-  pe parcursul anului de studii, curatorii grupelor academice în cadrul orelor de 

dirigenţie au susţinut discuţii (informare / răspuns la întrebări) cu geneticul:  Activitatea 

angajaţilor MAI în domeniul protejării drepturilor copilului şi altor categorii vulnerabile. 

Protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi abuzului sexual (au participat 60 de 

persoane). 

- la specialitatea „Drept poliţienesc” au fost citite la anul III de studii – 6 ore de lecţii 

practice cu tematica „Prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi a TFU”. În total au 

fost instruiţi circa 30 de studenţi. 

- în cadrul Institutului de formare profesională continuă şi cercetări ştiinţifice aplicative, 

la orele de pregătire iniţială şi orele de perfecţionare a colaboratorilor diverselor 

subdiviziuni ale MAI au fost citite orele în conţinutul planurilor tematice respective, după 

cum urmează: 

- perfecţionarea inspectorilor pentru combaterea şederii şi migraţiei ilegale a străinilor, a 

colaboratorilor Serviciului protecţia martorilor, colaboratorilor poliţiei de frontieră, 

precum şi a ofiţerilor operativi de sector şi şefilor de post – 10 ore – circa 60 audienţi.  

- în fiecare an sunt realizate un şir de activităţi în cadrul Campaniei Internaţionale „16 zile 

de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen”, care a avut drept scop familiarizarea 

publicului cu mecanismele de aplicare a legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, TFU şi egalităţii de gen, competenţele autorităţilor centrale şi locale în 

eradicarea acestor fenomene, precum şi dezvoltarea procesului de referire a cazurilor de 

violenţă în bază de gen, traficului de fiinţe umane autorităţilor competente de soluţionare a 

acestora. 

- în fiecare an de studii se organizează o Masa rotundă cu genericul „Problemele de politică 

penală privind prevenirea traficului de persoane ” , în luna martie la Catedra drept penal.  
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PARTEA II 

 

Activităţi realizate la nivel local în domeniul prevenirii şi combaterii 

traficului de fiinţe umane pentru anul 2013 

 

ABREVIERI 

 
APL / APC - Autoritate Publică Locală / Autoritate Publică Centrală   

ART. – Articol 

AT / MOFM – Agenţia Teritorială / Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

CT/ CM – Comisia teritorială / municipală pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

CCTP – Centrul pentru combaterea traficului de persoane 

Com. – Comunitate   

CI „La Strada” – Centrul internaţional pentru protecţia şi promovarea drepturilor femeii  „La 

Strada” 

CIDDC – Centrul de informare şi documentare cu privire la dreptul copilului 

CAP – Centrul de asistenţă şi protecţie pentru victime şi potenţiale victime ale traficului de fiinţe 

umane 

CP – Cod penal 

CPP – Cod de procedură penală 

CMF – Centrul medicilor de familie 

CNCTFU– Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

CNPAC – Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului asupra Copilului 

CNPDC – Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

DASPF – Direcţia Asistenţă socială şi protecţie a familiei 

DGОTS – Direcţia Generală de Învăţământ Tineret şi Sport 

DPDC -  Direcţiilor de protecţie a drepturilor copilului 

EMD - Echipe multidisciplinare 

HG – Hotărârea Guvernului 

IP – Inspectorat de Poliţie 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

ME – Ministerul Educaţiei 

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

MS – Ministerul Sănătăţii 

Mun. – municipiu 

OI – Organizaţii Internaţionale 

OIM –Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

ONG - Organizaţie non-guvernamentală 

OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

r. – raion 

SNR – Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime 

ale traficului de fiinţe umane 

SP – Secretariatul permanent 

Terre des Hommes – Fundaţia Elveţiană “Terre des Hommes” 

TFU – Trafic de fiinţe umane 

VF – Violenţa în familie 

VTFU – Victime ale traficului de fiinţe umane 
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I. INTRODUCERE 

 

 Prezentul raport reflectă rezultatele înregistrate de către Comisiile teritoriale pentru 

combaterea traficului de fiinţe umane şi autorităţile publice locale pe parcursul anului 2013, în 

conformitate cu cadrul legal
13

 în domeniu şi indicatorii elaboraţi de către Secretariatul permanent 

pentru anul în curs. 

 HG Nr. 234 din 29.02.2008 (pct.11) privind aprobarea Regulamentului - cadru al comisiilor 

teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane cadrului normativ
14

, prevede: „Comisiile 

teritoriale coordonează activitatea de prevenire şi combatere a TFU, de protecţie şi asistenţă a 

victimelor TFU şi colaborează cu autorităţile publice locale, organele de drept, organizaţiile 

neguvernamentale şi reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile, în scopul acordării protecţiei şi 

asistenţei victimelor TFU”, iar prezentul raport descrie acest proces.  

 În ce priveşte eficienţa Comisiilor teritoriale (estimat prin: iniţiative proprii de organizare 

a acţiunilor, parteneriate stabilite la nivel local, receptivitate la solicitările oficiale ale SP, calitatea 

informaţiei expediate către SP, participare la activităţile SP,  etc.) se atestă: 

 Un nivel de activitate activă: mun. Chişinău, r. Căuşeni, r. Leova, r. Ocniţa, r. Sângerei, r. 

Nisporeni, r. Şoldăneşti, r. Cimişlia, r. Călăraşi, r. Hânceşti. 

 Un nivel de activitate relativ activă: mun. Bălţi, r. Ungheni, r. Briceni, r. Cantemir, r. 

Orhei, r. Rîşcani, r. Străşeni, r. Rezina, r. Hînceşti, r. Făleşti, r. Soroca, r. Ştefan - Vodă, r. 

Dubăsari, r. Drochia, r. Criuleni, r. Edineţ, r. Anenii - Noi. Unul din factorii determinanţi ai 

acestei situaţii îl constituie alegerile locale care au determinat procedura de formare a 

Comisiei teritoriale cu întârziere.  

 Un nivel de activitate simbolică:: UTA Găgăuzia, r. Comrat, r. Teleneşti, r. Floreşti, r. 

Cahul, r. Taraclia, r. Donduşeni, r. Ialoveni, r. Basarabeasca. 

 

 Tabelul de mai jos, oferă o imagine destul de clară cu referire la calitatea informaţiei 

parvenite de la Comisiile teritoriale, conform solicitării SP, astfel: 

 

 7 Comisii teritoriale au oferit informaţie completă, acestea fiind: mun. Chişinău, r. Leova,  

r. Sîngerei, r. Căuşeni, r. Cimişlia, r. Hânceşti, r. Ocniţa; 

 12 Comisii Teritoriale au oferit informaţie parţial completă, acestea fiind: r. Nisporeni, r. 

Criuleni, r. Ştefan-Vodă, r. Călăraşi, r. Cantemir, r. Drochia, r. Edineţ, r. Floreşti, r. Orhei, r. 

Rîşcani, r. Ungheni, r. Bălţi; 

 9 Comisii teritoriale au oferit informaţi succintă, fără a ţine cont de solicitarea SP, acestea 

fiind: r. Briceni, r. Teleneşti, r. Străşeni, r. Soroca, r. Rezina, r. Ialoveni, r. Glodeni, r. Floreşti 

şi r. Anenii - Noi; 

 8 Comisii teritoriale nu au răspuns solicitării, aceste fiind: r. Cahul, r. Basarabeasca, UTA 

Găgăuzia, r. Taraclia, r. Făleşti, r. Şoldăneşti, r. Donduşeni, r. Dubăsari. Dintre acestea, 4 

unităţi administrativ teritoriale de nivelul II (Cahul, Basarabeasca, UTA Găgăuzia, Taraclia), 

nu au prezentat informaţie la subiectul discutat al doilea an consecutiv.  

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

 Legii nr. 241 din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane  

 Hotărârii Guvernului nr. 472 din 26.03.2008, cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de 

fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului naţional 

Hotărârii Guvernului nr. 234 din 29.02.2008,privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe 

umane 

Hotărârii Guvernului nr. 559 din 31.07. 2012 cu privire la aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere 

a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013, modificarea şi completarea unei hotărâri de Guvern 
14  
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 Tabel 1 

Cu referire prezentarea informaţiilor cerute în conformitate cu indicatorii SP   

                                                   
Nr. Comisia 

teritorială / 

municipală 

Prevenirea 

fen. TFU 

Parteneriat 

/cooperare   

Monitoriz

are la 

nivelul CT 

Resursele 

financiare 

din 

bugetul 

APL 

Săptămîna 

Antitrafic 

Nu s-au 

conform

at 

solicităr

ii 

1 Chişinău X X X - X  

2 Bălţi X - X - X  

3 UTA - 

Găgăuzia 

- - - - - - 

4 Anenii - Noi      X 

5 Basarabeasca - - - - X - 

6 Briceni X X X -   

7 Cahul - - - - - - 

8 Călăraşi X X - - X X 

9 Cantemir X - - - - X 

10 Căuşeni X X X X X  

11 Cimişlia X X X  X  

12 Criuleni X - X - - X 

13 Donduşeni - - - - X - 

14 Drochia X X - X - - 

15 Dubăsari - - - - X - 

16 Edineţ X - X X X  

18 Floreşti X   X  X 

19 Glodeni     X X 

20 Ialoveni   X  X X 

21 Hânceşti X X X X X  

22 Leova X X X X X  

23 Nisporeni X  X X X X 

24 Ocniţa X X X X X  

25 Orhei X - X - X X 

26 Rezina      - 

27 Râşcani X  X  X X 

28 Sîngerei X X X X X  

29 Şoldăneşti      - 

30 Soroca     X X 

31 Ştefan-Vodă X X -   X 

32 Străşeni X - X - X - 

33 Taraclia - - - - - - 

34 Teleneşti   X  X X 

35 Ungheni   X  X X 

 

X      informaţie completă  

-       informaţie incompletă  

informaţia lipseşte 

 

 Dacă analizăm calitatea informaţiei prin prisma reflectării complete activităţilor realizate 

conform indicatorilor transmişi de SP, e de menţionat că din numărul total de comisii teritoriale 

(35): 

20 Comisii Teritoriale au reflectat informaţie exhaustivă la indicatorul „Prevenirea traficului de 

fiinţe umane”,  cu privire la măsurile de prevenire, în special în cadrul instituţiilor de învăţămînt. 

Totodată, ţinând cont că în cadrul Campaniei Naţionale „Săptămâna antitrafic” a presupus 

 



 64 

mobilizarea actorilor inclusiv de la nivel teritorial, ne-am propus ca prezentul raport să reflecte 

implicarea autorităţilor în desfăşurare a acestei campanii. În acest sens, 22 CT au raportat 

informaţie cu privire la desfăşurarea acestui eveniment. 

9 Comisii Teritoriale au oferit informaţie completă la indicatorul „Parteneriat şi cooperare” cu 

privire la tipul de interacţiune între actorii antitrafic la nivel raional.  

22 Comisii Teritoriale au oferit informaţie completă la indicatorul „Analiza instrumentelor de 

monitorizare la nivelul Comisiilor teritoriale”. La acest indicator, un accent sporit a fost focusat 

pe monitorizarea numărului de copii fără îngrijirea părintească a unui sau a ambilor copii.  

7 Comisii Teritoriale au oferit informaţie complete, la indicatorul „Resursele bugetare alocate 

de la bugetul APL”, cu privire la sumele alocate pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU.  

             

                                                                                                                                                                                                                             

II. METODOLOGIA DE MONITORIZARE 

 
      În vederea elaborării textului Raportului ne-am concentrat pe metoda culegerii de date, 

colectarea şi structurarea informaţiilor şi a altor materiale scrise, relevante, cu accent pe o 

examinare amănunţită a acestora şi anume: 

 Analiza documentelor primare furnizate de către Comisiile teritoriale, ce reprezintă: 

 informaţii privind realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a TFU pentru anul 2013, la 

nivel teritorial conform prevederilor stabilite în HG nr.234 din 29.02.2008
15

, 

 informaţii cu privire la realizarea Campaniei naţionale „Săptămâna antitrafic”. 

 

Analiza documentelor adiţionale  în baza: 

 rezultatelor celor 4 şedinţe regionale organizate de către Secretariatul permanent în 

parteneriat cu OIM Moldova, 

 planurilor de acţiuni ale Comisiilor teritoriale pentru anul 2013, 

 proceselor verbale ale şedinţelor CT, 

 vizitelor de monitorizare întreprinse de SP  în teritoriu. 

           

 De menţionat că informaţiile privind realizarea acţiunilor antitrafic au fost colectate în baza 

unui set de indicatori, care anual este actualizat în funcţie de obiectivele stabilite în procesul de 

monitorizare. Pentru anul 2013 au fost utilizaţi următori indicatori:  

1. Prevenirea fenomenului traficului de fiinţe umane 
tipul şi numărul activităţilor de informare sau de educare antitrafic efectuate în timpul 

perioadei de raportare. 

2. Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane 

tipul serviciilor acordate victimelor şi potenţialelor victime ale TFU? 

numărul victimelor traficului de fiinţe umane identificate şi asistate? 

modalitatea de funcţionare a EMD. 

3. Parteneriat şi cooperare   

numărul şedinţelor Comisiei teritoriale, subiectele discutate, deciziile luate; 

conlucrarea între EMD şi Comisia Teritorială pentru combaterea traficului de fiinţe umane; 

numărul întâlnirilor Comisiei teritoriale cu primăriile aflate în zona de circumscripţie a 

raionului. 

4. Resursele financiare din bugetul APL, care au fost direcţionate victimelor şi potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane (inclusiv copii). Scopul acestui indicator a fost analiza 

capacităţii autorităţilor locale de a mobiliza resursele financiare necesare în vederea asistenţei şi 

protecţiei victimelor TFU. Desigur, că informaţia colectată ne va oferi doar o viziune generală 

despre valoarea financiară a programelor de asistenţă la nivel teritorial. 

5. Analiza instrumentelor de monitorizare la nivelul Comisiilor teritoriale 

numărul persoanelor plecate peste hotare; 

                                                
15

 Hotărârea Guvernului  nr.234 din 29.02.2008 privind aprobarea Regulamentului - cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea 

traficului de fiinţe umane 
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numărul de copii ramaşi în urma migraţiei unui părinte; 

numărul de copii ramaşi în urma migraţiei ambilor părinţi; 

 

III. IMPLICAREA AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE ÎN PROCESUL 

DE IMPLEMENTARE A POLITICILOR NAŢIONALE DE PREVENIRE ŞI 

COMBATERE A TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE          

 

1. Parteneriat şi cooperare 

 
 În vederea stabilirii unei platforme de parteneriat şi cooperare, prin prisma realizării 

obiectivului 6 privind „Sporirea capacităţilor preşedinţilor şi secretarilor Comisiilor teritoriale” din 

Planul Naţional 2012 - 2013
16

 pe parcursul anului 2013 au fost organizate de către Secretariatul 

permanent în parteneriat cu Misiunea OIM în Moldova 4 şedinţe regionale. Una din şedinţe a fost 

destinată vorbitorilor de limba rusă din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. La aceste şedinţe 

au participat în jur de 170 de specialişti cu funcţii de răspundere şi administrative. Scopul acestor 

activităţi a constat în consolidarea capacităţii de interacţiune şi coordonare a autorităţilor publice 

locale privind prevenirea şi combaterea TFU şi asigurarea unei platforme de comunicare durabilă 

între autorităţile publice centrale şi locale pe acest segment şi accesul necondiţionat la serviciile 

sociale pentru victimele şi potenţialele victime ale TFU. 

 În acelaşi context, SP a participat în data de 11 decembrie 2013 la o şedinţă cu primarii 

comunelor şi satelor din raionul Şoldăneşti, organizată în parteneriat cu preşedintele Comisiei 

teritoriale Şoldăneşti şi Misiunea OIM în Moldova. Această activitate a reunit în jur de 40 persoane.  

 O iniţiativă comună a Secretariatului Permanent şi a Comisiilor teritoriale a fost şi 

organizarea Campaniei naţionale „Săptămâna antitrafic”
17

. Prin Demersul nr.2404-73  din  3  

septembrie  2013,  Secretariatul  permanent  a expediat  proiectul Matricei activităţilor, solicitând 

consultarea şi adaptarea activităţilor propuse de la nivel naţional la nivel local, iar prin  Demersul  

nr.  2404-96  din  10  octombrie  2013,  a  fost  expediat  în  adresa Comisiilor teritoriale suportul 

material video, cu 4 spoturi sociale pentru a fi difuzate la posturile de televiziune locală sau în 

instituţiile de învăţământ din raioane. 22 raioane  (inclusiv  mun. Chişinău  şi  mun. Bălţi)  s-au 

conformat  solicitării Secretariatului  permanent  şi  au  expediat  note  informative  succinte  despre 

activităţile întreprinse în această perioadă. Se constată că pe parcursul Campaniei Naţionale 

„Săptămâna Antitrafic” activităţile organizate au avut scopuri şi grupuri ţintă diferite, fiind orientate 

spre: 

 Sensibilizarea  publicului  larg  asupra  riscurile  fenomenului  TFU,  privind metodele şi 

tipurile de exploatare, dar şi liniile fierbinţi naţionale şi de peste hotarele ţării; 

 Difuzarea pe larg a DVD-urilor la posturile de televiziune; 

 Plasarea pliantelor informative în locurile publice; 

 Flashmob-uri; 

 Întâlniri publice cu populaţia din raioane şi comune; 

 Reportaje / interviuri la posturile de televiziune naţionale şi locale; 

 Consolidarea capacităţilor specialiştilor în domeniul antitrafic: Seminare de instruire, mese  

rotunde,  şedinţe,  grupuri  de  lucru  inter - instituţionale,  inter - departamentale,  regionale 

– ex: şedinţe ale membrilor EMD, şedinţe ale Comisiilor Teritoriale, prestatori de servicii; 

 Implicarea tinerilor / elevilor, persoanelor cu risc crescut de vulnerabilitate în activităţi 

sociale; 

 Dezbateri în şcoli, vizionarea DVD-urilor (4 spoturi sociale). 

 Mai multe detalii pot fi găsite în Anexa 1 la prezentul raport care face referire la rezultate 

Campaniei Naţionale „Săptămîna Antitrafic”.  

 Un alt exemplu de bun parteneriat îl constituie „Festivalul Libertăţii”, organizat sub egida 

Consiliului Raional Cahul în parteneriat cu AO Perspectiva, Centrul Pro - Europa Cahul, Asociaţia 

                                                
16

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344323 
17

  http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=313&t=/Rapoarte/Nationale/Saptamana-AntiTrafic-15-20-octombrie-2013 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344323
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=313&t=/Rapoarte/Nationale/Saptamana-AntiTrafic-15-20-octombrie-2013
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„Alege Viaţa”, Asociaţia „Pro - Lumina”- care şi-au propus să atragă atenţia asupra fenomenului 

TFU şi să informeze populaţia despre cauzele şi consecinţele acestui fenomen. Festivalul a fost 

susţinut financiar de către Consiliul raional şi Ambasada SUA în Moldova, în cadrul proiectului 

„Informarea privind traficul de fiinţe umane în localităţile din sudul Moldovei”.  

  

Cele mai elocvente activităţi au fost: 

 Masă rotundă “Rolul factorilor de intervenţie în prevenirea traficului de fiinţe umane în r. 

Cahul” cu factorii decizionali din raion privind traficul de fiinţe umane.  

 De asemenea au avut loc un concert în aer liber, flashmob-uri, instruiri, mese rotunde. 

 Informaţia prezentată mai jos reflectă: frecvenţa şedinţelor la nivel raional / municipal / UTA 

Găgăuzia, dar şi comunitar şi deciziile luate în cadrul şedinţelor; interacţiune dintre CT şi EMD; 

instrumentele de cooperare dintre membrii Comisiilor teritoriale.   

 

Frecvenţa şedinţelor la nivel raional / municipal / UTA Găgăuzia,  

dar şi comunitar, deciziile luate în cadrul şedinţelor 

 

 În ceea ce priveşte numărul de şedinţe ale CT care au avut pe parcursul anului 2013, putem 

observa că tabelul de mai jos oferă o imagine uniformă la nivelul tuturor CT.  Informaţia analizată 

ne demonstrează ca doar 4 CT au organizat şedinţe conform prevederilor cadrului normativ 

(Hotărârea Guvernului 234 din 29.02.2008) care stabileşte că: „Şedinţele comisiei teritoriale se 

convoacă ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar decât o dată în trimestru şi sunt deliberative 

dacă la ele participă majoritatea membrilor”.   

 Am dori să menţionăm în mod special activitatea CT Nisporeni, care a organizat 5 şedinţe, şi 

în comparaţie cu celelalte Comisii a oferit transparenţa activităţii lor prin subiectele strategice 

discutate in cadrul Şedinţelor şi plasarea  deciziilor pe site-ul oficial al Consiliului raional. 

 Tabelul de mai jos demonstrează frecventa şedinţelor organizate de CT şi deciziile luate: 

Tabel 2 

Frecvenţa şedinţelor Comisiilor teritoriale pentru anul 2013 şi deciziile luate  

  
Nr. Comisia 

teritorială 
Nr. şed Decizii luate 

1 Criuleni 
 

2  

2 Floreşti 
 

0  

3 Cantemir 
 

0  

4 Călăraşi 1 Decizii cu privire la acţiunile realizate pe parcursul anului 2012 in 

domeniul antitrafic. 
Aprobarea Planului de acţiuni a Comisiei pentru anul 2013. 

5 Hânceşti 1 Aprobarea Planului local al CT pentru anul 2013. 
Monitorizarea categoriilor persoanelor vulnerabile. 
Informarea elevilor din instituţiile de învăţământ din raion. 
Atragerea fondurilor de finanţare externă – scrierea proiectelor. 

6 Mun. Bălţi 2 Aprobarea planului municipal de prevenire şi combatere a traficului de 

fiinţe umane pentru anul 2013. 
Analiza rezultatelor activităţii EMD. 
Elaborarea matricei activităţilor pentru perioada 15-20 octombrie 2013. 

7 Glodeni 2 Şedinţe comune cu responsabilii EMD unde au fost propuse modalităţi de 

soluţionare a cazurilor cu implicare a actorilor responsabili din domeniu.   
8 Ungheni 

 
0  

9 Căuşeni 4 Difuzarea mai multor emisiuni pe postul local de televiziune „Studio-L”; 
Afişarea informaţiei privind combaterea traficului de fiinţe umane pe 

panourile din şcoli, grădiniţe, primării; 
Sesizarea Inspecţiei teritoriale a Muncii pe marginea cazului privind 
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verificarea legalităţii angajării persoanelor de la stîna din raionul Căuşeni; 
De a invita reprezentanţii gimnaziului şi primăriei satului Ucrainca pentru 

a  informa Comisia raională în privinţa problemelor apărute în instituţia de 

învăţămînt şi măsurile întreprinse pentru înlăturarea lor. 
10 Leova 3 S-a recomandat: 

Primarii UAT, îndeosebi celor a căror localităţi sunt situate în zona de 

frontieră, să conlucreze cu serviciile competente în prevenirea şi 

combaterea TFU. 
Instituţiile responsabile antitrafic, să desfăşoare măsuri de profilaxie în 

rândurile cetăţenilor. 
DASPF, DÎ, IP de comun acord cu primarii localităţilor raionului, prin 

intermediul EMD să desfăşoare lucrul de informare a familiilor social 

vulnerabile cu privire la fenomenul TFU. 
11 Râşcani 3 Desfăşurarea activităţilor de prevenire în instituţiile de învăţământ din 

raion şi în 2 primării. 
A fost examinat şi aprobat Planul de activitate al Comisiei pentru anul 

2013. 
12 Drochia 1 Aprobarea Planului de activitatea pentru anul 2013. 

Noua componenţă a Comisiei teritoriale. 
Regulamentul de activitate şi funcţionare. 
Activitatea Inspectoratului de poliţie al raionului Drochia în domeniul 

Antitrafic. 
13 Sângerei 3 Cu privire la raportul de activitate al Comisiei Raionale pentru combaterea 

TFU pentru anul 2012; 
Cu privire la raportul de activitate al EMD în cadrul Strategiei Sistemului 

naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane – SNR anul 2012; 
Cu privire la revederea Planului de activitate al Comisiei raionale pentru 

combaterea TFU pentru anul 2012 - 2013; 
Notă informativă cu privire la acţiunile întreprinse pe perioada semestrului 

I a anului 2013, la compartimentul prevenirea şi combaterea TFU (toţi 

membrii comisiei);    
Raportul de activitate al Comisiei Raionale pentru combaterea TFU  pe 

semestru I anul 2013; 
Cu privire la stabilirea a unei şedinţe cu primarii autorităţilor publice 
locale de nivel I, în vederea informării despre priorităţile stabilite pentru 

anul 2013, în domeniul de prevenire şi combatere a TFU; 
Cu privire la totalurile desfăşurării Săptămînii Antitrafic; 
Cu privire la completarea şi aprobarea Planului local de activitate a 

Comisiei teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane 2013 -

2014. 
14 Ştefan-Vodă 2 Şedinţele au avut loc în parteneriat cu EMD. 

 

15 Anenii - Noi 4  

16 Edineţ 1 - Evaluarea situaţiei pe anul 2012, la capitolul: prevenirea, identificarea şi 

combaterea TFU. 
- Lansarea campaniei de sensibilizare şi informare a populaţiei cu 

genericul „Spunem NU Traficului de Fiinţe Umane” 
Deciziile luate: lansarea campaniei de sensibilizare şi informare a 

populaţiei cu genericul “Spunem NU Traficului de Fiinţe Umane”. 
17 Briceni 3 şedinţe mixte la care au participat membrii Comisiilor Teritoriale şi 

membrii EMD. Cazurile identificate de violenţă în familie, prevenirea 

violenţei şi a TFU au fost discutate în cadrul EMD apoi referite către SNR. 

Conlucrarea între actori se constată a fi una eficientă.   
18 Floreşti 0 şedinţe nu au avut loc din motivul că atât Secretarul Comisiei teritoriale cât 

şi Preşedintele CT au fost eliberaţi din funcţie, iar din acest motiv CT nu a 
activat. Ulterior, restabilirii în funcţie a persoanelor sus - numite a fost 

revizuită componenţa nominală a acestora. 
 

19 
 

 

 

 

 

Ocniţa 4 Cu privire la sporirea accesului tinerilor la activităţi de informare, educare 

şi comunicare ce ţine de fenomenul TFU. 
Cu privire la îmbunătăţirea procesului de monitorizare şi evaluare a 

cazurilor de TFU în raion . 
Cu privire la totalurile desfăşurării Săptămînii Antitrafic (15 - 20 

octombrie 2013) 
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Cu privire la aprobarea Planului raional de prevenire a TFU pentru anul 

2014. 
În cadrul şedinţelor s-a decis : 
Organizarea şi desfăşurarea în instituţiile şcolare a concursurilor, orelor cu 

conţinut tematic; 
Prezentarea lunară Comisiei Teritoriale a informaţiei referitor  la 

prevenirea şi combaterea TFU; 
Implicarea pe viitor  a mai multor organizaţii şi instituţii la organizarea şi 

desfăşurarea “Săptămînii Antitrafic”; 
Colaborarea Comisiei Teritoriale pentru combaterea TFU cu autorităţile 

APL, organele de drept, organizaţiile neguvernamentale si reprezentanţii 

organizaţiilor societăţii civile în scopul prevenirii şi combaterii TFU. 
20 Comisia 

Municipală 

Chişinău 

1 Programul de acţiuni pentru anul 2013 realizat. 
Propunerea de modificare a pct.2 al HG nr.234 din 2008 care să prevadă 

crearea unei Comisii unice – municipale care să aibă secretar salarizat cu 

0,5 % salariul de bază. 

Comisia 

municipală 
Ciocana 

4 Programul de activitate pentru anul 2014. 
Componenţa echipei multidisciplinare. 
Măsuri de integrare a victimelor TFU în procesul de angajare în cîmpul 

muncii. 
Monitorizarea şi evaluarea procesului de şcolarizare a copiilor în 

instituţiile de învăţămînt. 
Comisia 

municipală 
Centru 

1 De a implementa Planul de activitate pentru anul 2013. 
 

Nisporeni 5 CT Nisporeni pentru combaterea traficului de fiinţe umane a activat 

conform unui plan de activitate aprobat la I şedinţă din luna ianuarie 2013. 

Acest Plan de activitate a conţinut 30 acţiuni care în majoritate au fost 

îndeplinite. Majoritatea acestor acţiuni s-au redus la sensibilizarea 

populaţiei referitoare la TFU. 
Au fost aduse la cunoştinţa membrilor informaţii parvenite de la Comitetul 

Naţional spre exemplul – aprecierea experţilor străini despre activităţile 

întreprinse de Guvernul R. Moldova în combaterea TFU, înfiinţarea siteul-

ui www.antitrafic.gov.md. 
Informaţiile despre desfăşurarea şedinţelor, agende de lucru, au fost aduse 

la cunoştinţa mass - mediei locale (ziar şi televiziune), de asemenea 

această  informaţie a fost plasata şi pe pagina Consiliului raional 

Nisporeni. 
21  Soroca 2 şedinţa comuna a comisiei teritoriale cu Centrul de combatere a traficului 

de persoane Nord - stabilirea modalităţilor de conlucrare, identificarea 

obiectivelor comune, modalităţi de raportare comună, de sesizare şi de 

referire a cazurilor de TFU. 

Găzduirea şedinţei regionale a membrilor comisiei teritoriale. 

22 Ialoveni 1 A fost aprobat Regulamentul de activitate a Comisiei Teritoriale, care şi-a 

desfăşurat activitatea în baza Planului de activitate pentru anul 2013, 

aprobat de preşedintele Comisiei. 
Deciziile şedinţei: 
publicarea şi sensibilizarea populaţiei despre pericolul TFU, întocmirea 

listelor privind persoanele plecate peste hotarele R. Moldova, actualizarea 

listelor cu privire la numărul victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. 
23 Strășeni 3 18 februarie 2013; 

21 martie 2013; 
25 iulie 2013. 
Au fost abordate următoarele chestiuni: 
Planul de acţiuni 
Stabilirea unui calendar de raportare pentru instituţiile responsabile 
Prezentarea activităţilor întreprinse în cadrul instituţiilor de învăţămînt 

preşcolare cu tematica „Abuzul sexual şi violenţa în familie”. 
24 
 

Teleneşti 0  

 

 

http://www.antitrafic.gov.md/
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Interacţiunea dintre Comisii Teritoriale şi Echipele Multidisciplinare  

 

 Conform prevederilor Strategiei Sistemului naţional de referire
18

, coordonarea acţiunilor 

antitrafic la nivel local se realizează de către Comisiile teritoriale, iar sub aspect operaţional de către 

echipa multidisciplinară. In acest sens, prezentul subcapitol are drept scop să reflecte cooperarea 

între aceste două entităţi de la nivel teritorial. 

  9 Comisii teritoriale au introdus responsabilul EMD în calitate de membru la şedinţele CT, 

acestea fiind următoarele raioane: Orhei, Hînceşti, Criuleni, Rezina, Nisporeni, Chişinău, Edineţ, 

Drochia, Căuşeni.
19

   

 Remarcabilă a fost şi activitatea CT Căuşeni, unde secretarul CT a participat la cele 5 

şedinţe ale EMD, stabilind de comun acord Planul de activitate pentru anul 2013. 

În ordinea de zi a şedinţelor EMD au fost puse în discuţie: 

 raportul de activitate a EMD pentru anul 2012; 

 planul de activitate pentru  anul 2013; 

 informaţie cu privire la referirea victimelor şi potenţialelor victime ale TFU la asistenţa 

de reintegrare a victimelor şi potenţialelor victime; 

 informaţii cu privire la realizarea planului individual de reintegrare  a beneficiarilor. 

 Conform informaţiei CT Drochia, cooperarea între EMD şi CT este bine stabilită, astfel că 

preşedintele şi secretarul CT au participat la şedinţele EMD, fiind analizate cazurile ce necesitau a fi 

soluţionate. De asemenea, au fost realizate măsuri comune de prevenire şi sensibilizare în contextul 

Campaniei naţionale „Săptămâna Antitrafic”.   

  CT Leova a conlucrat de comun cu EMD în cazul apariţiei şi necesităţii acordării asistenţei 

victimelor sau potenţialelor victime a TFU. Membrii EMD sînt invitaţi la şedinţele CT. Activităţile 

incluse în Planul Anual de acţiuni al CT sunt coordonate cu EMD, iar realizarea acestora se 

efectuează în comun, în special în cadrul acţiunilor de sensibilizare şi informare a publicului, 

beneficiarilor din sistemul social. 

Pe parcursul perioadei de raportare, secretarul CT Ştefan - Vodă a participat la şedinţele 

organizate de EMD, asigurând astfel platforma de comunicare între CT şi EMD. De menţionat că 

EMD este dotata cu birou, telefon, dispune de condiţiile necesare pentru activitate. 

       Conform informaţiei CT Sângerei, membrii CT se implică activ la soluţionarea cazurilor de 

TFU şi / sau a violenţei în familie. Pe parcursul anului 2013, prin intermediul responsabilului EMD, 

care este si secretarul CT, a fost depistată o victimă a VF cu doi copii minori şi a fost emisa  

ordonanţă de protecţie, care a fost respinsă din motivul lipsei agresorului pe teritoriul ţării. De 

asemenea victima împreună cu copiii a fost referită către CAP însă din motiv că era în reparaţie, 

cazul a fost referit la CNPAC. Familia a beneficiat de serviciile Centrului de asistenţă psiho  - 

socială a copilului şi familiei ”Amicul” cu scopul stabilirii semnelor abuzului. Cu toate acestea, la 

nivel comunitar, majoritatea asistenţilor sociali nu au birouri separate pentru a putea realiza o 

discuţie confidenţială, safeuri pentru a păstra în secret datele cu privire la victimă. La nivel raional, 

coordonatorul Echipei multidisciplinare (EMD) nu beneficiază de spaţiu (birou) separat pentru 

activitatea de acordare a asistenţei şi protecţiei victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Consiliul 

Raional nu dispune de spaţiu (birou) liber pentru acordarea responsabilului Echipei 

multidisciplinare. 

 CT Cimişlia a reflectat că parteneriatul EMD şi Comisia teritorială este prezent graţie 

faptului ca Secretarul CT este şi coordonatorul EMD. Cazurile discutate la Comisie sunt referite la 

EMD şi la rîndul lor EMD raportează la Comisie despre progresul înregistrat pe fiecare caz, tipul 

asistenței oferite victimelor şi potenţialelor victime TFU şi măsurile întreprinse. 

 În raionul Nisporeni, au fost convocaţi într-o şedinţă raională angajaţii centrelor de sănătate 

şi oficiile medicale, asistenţii sociali, şefii de post a Inspectoratului raional de poliţie, conducătorii 

instituţiilor educaţionale şi lucrătorii din cultură din fiecare localitate pentru a înfiinţa în fiecare 

comunitate echipe intersectoriale. Prin dispoziţia 105 a Preşedintelui Raionului din 15 aprilie 2013 

în fiecare localitate au fost formate echipe şi instituit „Mecanismul intersectorial de cooperare 

                                                
18

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330608 
19

  www.antitrafic.gov.md 
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pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, 

exploatării traficului”. Semestrial, s-a stabilit ca Echipa intersectorială va raporta în cadrul şedinţei 

CT Nisporeni. 

 Conlucrarea între EMD şi Comisia Teritorială Ocniţa are loc cu privire la discutarea 

cazurilor de TFU cu grad înalt de dificultate, prin evidenţa şi monitorizarea familiilor supuse 

riscului TFU, potenţialelor victime ale TFU, evidenţa copiilor cu un părinte sau ambii părinți 
plecați peste hotare. Totodată, EMD în parteneriat cu ONG „Stimul” organizează seminare de 

prevenire şi combatere a TFU, destinate persoanelor aflate în dificultate, persoanelor aflate în 

situație de risc, familiilor social - vulnerabile. Astfel, la data de 20.06.2013 de către ONG „Stimul”, 

CT Ocnita, EMD în parteneriat cu OIM în Republica Moldova a fost organizată o masă rotundă cu 

tema: „Traficul de Ființe Umane este o încălcare a drepturilor omului”. La masa rotundă s-au 

discutat problemele care afectează regiunea de nord - în raioanele Ocnița, Edineț, Dondușeni, 

Briceni. 

 La nivel de municipiu Chisinau, Comisiile de sector şi EMD au stabilit priorităţi comune de 

conlucrare şi realizare a obiectivelor privind acţiunile antitrafic, cu toate acestea cazurile de TFU nu 

au fost discutate şi analizate în cadrul acestei interacţiuni. De menţionat ca la nivelul mun. Bălţi, 

cooperarea între aceste entităţi există, însă ea necesita a fi consolidata. 

 La nivelul raionului Hânceşti, au avut loc 9 şedinţe ale EMD, iar comunicarea dintre EMD si 

CT este asigurata de coordonatorul EMD care este şi secretarul CT, având şi rolul de a raporta 

cazurile ce necesită intervenţia autorităţilor cu funcţii de răspundere. 

 In cazul celorlalte Comisii teritoriale, cooperarea cu EMD este sporadica sau a lipsit pe 

parcursul anului 2013. Totodată persistă cazuri în care informaţia expediată de CT reflectă 

activitatea Echipei multidisciplinare, ceea ce denotă ca adesea, responsabilul EMD (care este 

specialist in cadrul DASPF) să reflecte informaţia conform mandatului instituţional al Direcţiei şi 

nu a CT.  În acest sens, informaţiile recepţionate din cadrul raioanelor Anenii - Noi, Orhei, 

Teleneşti, Ungheni, Străşeni, demonstrează că rolul Comisiei teritoriale şi Echipei multidisciplinare 

nu este suficient de bine înţeles. 

 

Instrumentele de cooperare dintre membrii Comisiilor teritoriale 

 

 La acest capitol este de menţionat că instrumentele de cooperare nu au fost bine determinate 

şi comisiile teritoriale şi APL sunt într-un proces de identificare şi testare.  

Pentru anul 2013 au fost utilizate următoarele tipuri de instrumente:  

 

 Şedinţe cu autorităţile publice locale de nivel I şi alte instituţii - La iniţiativa CT Călăraşi a 

fost organizată o şedinţă cu primarii din raion, cu genericul „Rolul APL în prevenirea şi combaterea 

TFU”.  La iniţiativa CT Nisporeni, în contextul Săptămânii Antitrafic a fost organizată o întâlnire cu 

16 primari şi 40 ingineri cadastrali, unde s-a vorbit despre TFU şi consecinţele acestui fenomen; 17 

octombrie – în toate instituţiile educaţionale din raion s-au organizat discuţii pe tema TFU. 

 

             Mese rotunde şi seminare de consolidare a capacităţilor specialiştilor - La iniţiativa CT 

Călăraşi a fost organizată o şedinţă cu primarii din raion, cu genericul „Rolul APL în prevenirea şi 

combaterea TFU”. De către Comisia Teritorială pentru combaterea TFU a fost organizată o masă 

rotundă cu primăriile localităţilor din raion cu genericul: ”TFU – cauze şi consecinţe.” 

 Reprezentanţii CT Leova, au fost prezenţi în cele 25 primării ale raionului. În cadrul 

întrunirilor au fost discutate problemele ce pot favoriza apariţia victimelor TFU. În primăriile unde 

riscul de apariţie a TFU este sporit, funcţionarilor li s-a acordat suport metodologic. În perioada 

semestrului II au fost desfăşurate 2 seminare de informare pentru primarii şi secretarii din primăriile 

r. Leova. 

 CT Ocniţa a organizat o masă rotundă cu primăriile localităţilor din raion cu genericul “TFU 

– cauze şi consecinţe”. Organizatorii au planificat să ofere participanţilor prin intermediul întrunirii  

schimb de experienţă în acordarea de asistenţă victimelor TFU, consolidarea cooperării între 

instituţiile publice locale de nivel II şi I. 

 

             Adunări generale cu părinţii - În cadrul adunărilor generale cu părinţii, Preşedintele 
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Comisiei raionale Nisporeni, I. Munteanu a vorbit despre fenomenul  TFU, legislaţia în vigoare în 

faţa elevilor din s. Bălăureşti – 186 persoane; Zberoaia – 120 persoane. La Liceul Teoretic „B. 

Cazacu” a fost organizată o oră de discuţii şi li s-a demonstrat celor 250 elevi spotul video „Decizia 

îţi aparţine”. Toate aceste acţiuni au avut loc graţie cooperării cu reprezentanţii primăriilor. 

 

             Vizite de monitorizare  - Conform informaţiei Comisiei municipale Chisinau, au fost 

efectuate 5 vizite la primăriile din localităţile ce intră în componenţa sect. Buiucani. In cadrul 

acestor vizite, cetăţenii din suburbii au fost informaţi despre fenomenul TFU, posibilitatea de 

angajare şi resursele oferite de către ANOFM, au fost distribuite pliante. In acest sens, a fost 

stabilita o conlucrare bună cu asistenţii sociali din localităţile Truşeni, Condriţa, Vatra, Durleşti şi 

Ghidighici în vederea identificării familiilor vulnerabile, informarea acestora şi prevenirea cazurilor 

de TFU. 

 Deşi CT au reflectat anumite progrese în ceea ce priveşte cooperarea cu autorităţile publice 

locale, totuşi există rezerve în mod special în ceea ce priveşte iniţiativele parvenite din partea 

preşedinţilor CT, precum şi din partea autorităţilor publice locale de nivel I. La acest subiect, de 

exemplu CT Sângerei expres a menţionat în informaţia prezentată către SP că: „majoritatea 

preşedinţilor Comisiilor locale nu sunt disponibili să coopereze”.   

 Totodată, majoritatea CT au menţionat că nu au organizat şedinţe comune cu primarii 

satelor, ceea ce indică faptul că parteneriatul între autorităţile de nivel II şi I este slab dezvoltat în 

domeniul antitrafic, fiind în special remarcată lipsa de receptivitate din partea primarilor şi un grad 

înalt de angajament al asistenţilor sociali comunitari. 

 Ca şi concluzie la acest capitol putem menţiona că: 

 s-au înregistrat anumite progrese în ceea ce priveşte perceperea diferenţelor între mandatul 

Comisiilor Teritorial si a Echipelor multidisciplinare. Cu toate acestea mai persistă confuzie 

cu privire la cine deţine rolul de coordonare şi de intervenţie (operaţional). În acest sens, 

capacitatea comisiilor teritoriale necesită a fi consolidată în continuare, deopotrivă cu cea a 

EMD, care să asigure o interacţiune reciprocă între entităţi. 

 deciziile şedinţelor Comisiilor teritoriale au fost orientate în special pe aprobarea Planurilor 

de activitate pentru 2013, pe analiza informaţiei prezentate semestrial Secretariatului 

permanent, pe implementarea Planurilor de activitate privind Săptămâna Antitrafic, pe 

modificările legislative discutate în cadrul şedinţelor organizate de către SP, dar mai puţin pe 

cooperarea cu autorităţile publice locale de nivel I şi cazurile concrete privind intervenţia 

decizională a CT.  

 

2. Prevenirea fenomenului traficului de fiinţe umane şi protecţia victimelor 

traficului de fiinţe umane 

 
 Conform prevederilor art. 9 din Legea naţională antitrafic

20
, CT organizează şi coordonează 

activitatea de prevenire şi combatere a TFU, de protecţie şi asistenţă a victimelor TFU, de 

colaborare între autorităţile administraţiei publice locale, organele de drept, organizaţiile 

neguvernamentale şi  alţi reprezentanţi ai societăţii civile care activează în teritoriu.  

 În acest sens, pe parcursul anului 2013, CT s-au implicat în realizarea atribuţiei sus-

menţionate prin organizarea activităţilor de informare şi educare la nivel teritorial.  

 Conform informaţiilor furnizate de către CT / CM remarcăm că preponderent acţiunilor de 

informare şi sensibilizare au avut loc în instituţiile de învăţământ sau în cadrul centrelor prietenoase 

tinerilor.    

 Cca. 935 de tineri (529 fete şi 249 băieţi), din instituţiile profesionale şi superioare de 

învăţământ, şi 150 maturi, cadre didactice, specialişti în domeniul TFU, au avut posibilitatea să 

analizeze, dar şi să intervină cu comentarii vis-a-vis de avantajele şi riscurile plecării peste hotare şi 

experienţa de TFU. 

 Rezultate obţinute:  

 Piesa creată – a fost una foarte aproape de realitatea cu care se confruntă o mare parte din 

                                                
20

 Legea nr. 241 din 2005 cu privire la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313051  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313051
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tinerele, în special din localităţile rurale şi oraşele (centrele raionale). Jocul realist şi uneori 

exagerat al actorilor, a făcut piesa mai atractivă pentru public, astfel, provocîndu-i pe 

spectatori nu doar să gîndească, dar chiar să sară din loc (fiind indignaţi de comportamentul 

unor eroi) pentru a produce schimbarea. 

 Tinerii înţelegeau clar tematica discutată şi veneau cu comentarii binevenite. Deseori 

discuţiile derulau de la sine, fără implicarea Jokerului. Spectatorii erau interesaţi să implice 

în discuţiile sale şi actorii, deseori veneau către aceştia cu întrebări de concretizare. Astfel, 

metoda propusă spre comunicare cu sala, şi-a adeverit eficienţa, teatrul forum – discuţie 

liberă între actori şi spectatori, bazată pe experienţa personală. 

 Cu entuziasm au fost luate materiale informaţionale oferite de parteneri. „Toate ele urmează 

a fi plasate în cămine, pe tabla de anunţuri, ca şi alţi tineri să acceseze informaţia”, din 

spusele tinerilor prezenţi la Teatru Forum. 

 

CM CHIŞINĂU 

 Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a repartizat în jur de 7000 de 

broşuri informative şi 7000 de pliante elevilor din cadrul a 27 şcoli, gimnazii, licee din suburbiile 

mun. Chişinău.  

 Prin intermediul Centrelor comunitare pentru copii din sectoarele mun. Chişinău au avut loc: 

15 dispute, 13 instruiri cu psihologul, campanie socială cu genericul „Şi mie îmi pasă” la care au 

participat în jur de 1880  copii şi 20 părinţi.   

 În liceele din sect. Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana au avut loc 18 activităţi de 

informare la care au participat în jur de 392 copii. 

 În vederea reducerii vulnerabilităţii copiilor faţă de fenomenul TFU prin asigurarea 

accesului la servicii educaţionale se remarcă faptul că în 37 Centre comunitare pentru copii şi tineri 

au fost realizate activităţi educaţionale orientate spre informarea a 6886 copii. Pe parcursul anului 

2013 au fost instalate camere WEB oferind posibilitatea copiilor să comunice cu părinţii plecaţi la 

muncă peste hotarele ţării. 

 707 copii din instituţiile rezidenţiale din mun. Chişinău, 23 părinţi, 2 bunici şi 40 tutori şi 

populaţia cu un grad sporit de vulnerabilitate au participat în cadrul a 43 activităţi. 

 A fost organizată o campanie de promovare a modului sănătos de viaţă, ce a presupus 

organizarea a 153 activităţi „Pro sănătate” - prin seminare, mese rotunde, dispute, excursii, jocuri: 

„Poţi fi cool şi fără tutun şi alcool”, SIDA – maladia secolului, „Tuberculoza în societatea 

modernă”, „Exploatarea sexuală – risc major pentru sănătate”, „Pericolul TFU”, în cadrul cărora au 

participat 2127 copii şi 109 părinţi. În cadrul a 26 seminare cu genericul „Prevenirea şi combaterea 

TFU” au participat în jur de 361 elevi şi studenţi, 27 părinţi dar şi specialişti din instituţiile de 

învăţământ general şi superior. 

 Pentru identificarea precoce a familiilor socio - vulnerabile au fost întreprinse 2431 de vizite 

de monitorizare şi informare în cadrul familiilor, de asemenea 263 familii au beneficiat de suport 

material, iar 108 persoane au beneficiat de abonament la transport. 

   De menţionat că şi AMOFM deţine un rol important în reducerea vulnerabilităţii 

persoanelor neangajate în câmpul muncii, fiind organizate: 

 345 seminare în cadrul cărora au fost informate în jur de 4705 persoane despre ofertele 

accesibile pe piaţa muncii la care ar putea aplica şomerii. 

 12 şedinţe ale Clubului muncii la care au participat în jur de 217 persoane. 

 479 seminare de informare privind tehnicile de informare a unui loc de muncă, la care au 

participat în jur de 6078 persoane. 

 

 CT CĂUŞENI  

 Un rol important de mediere în identificarea unui loc de muncă pentru şomeri l-a avut şi 

ATOFM Căuşeni, care a organizat următoarele activităţi: 

- seminar training Clubul Muncii - 12 persoane; 

- consultaţii individuale -73 persoane; 

- seminar informativ pentru 26 absolvenţii ai şcolii profesionale din Taraclia; 

- alocaţii de integrare profesională - pentru 2 victime ale TFU în valoare de 9390 lei; 

- cursuri de formare profesională pentru 1 victimă a TFU şi 4 potenţiale victime ale TFU  în valoare 
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de 22035 lei.  

  

DASPF a organizat: 

 seminarul cu tematica: "Priorităţi şi practici pozitive ale cooperării intersectoriale în 

domeniul  identificării şi asistării victimelor şi potenţialelor victime ale Traficului de Fiinţe 

Umane" - la care au participat 39 asistenţii sociali şi specialiştii din Direcţia Asistenţă 

Socială şi Protecţie a Familiei; 

 masa rotundă cu genericul: "Rolul echipelor multidisciplinare comunitare în soluţionarea 

cazurilor asistate în cadrul Sistemului Naţional de Referire " – 30 de specialişti (asistenţii 

sociali comunitari, ofiţerii de poliţie, medicii de familie din 10 localităţi ale raionului 

Căuşeni); 

 întâlniri tematice în domeniul antitrafic – 60 tineri  ai şcolii de meserii din satul Taraclia, 

raionul Căuşeni; 

 seminar instructiv la temele: "Violenţa domestică provoacă trafic de persoane”, „Servicii de 

asistenţă socială pentru reintegrarea victimelor”, „Rolul asistentului social în prevenirea şi 

combaterea violenţei” – 36 asistenţii sociali din comunităţi şi specialiştii Direcţiei Asistenţă 

Socială şi Protecţie a Familiei. 

 

 Cu o abordare practică a fost şi Instituţia Publică „Centrul Asistenţă şi Protecţie a VTFU” şi 

Instituţia Publică Centrul Maternal „Pro Familia” din Căuşeni unde au fost organizate următoarele 

acţiuni: 

Tabel 3  

Acţiuni de informare şi sensibilizare întreprinse de către  

IP „Centrul de asistenţă şi protecţie a VTFU” şi de către IP „Pro Familia”  

 
Tipul activităţilor  Grupul ţintă Număr 

beneficiari  

Acordarea serviciilor specializate pentru 48 de beneficiari. Din 

numărul total de beneficiari asistaţi: 

 VTFU – 3 cazuri; 
 Victime a violenţei în familie - 27 cazuri. 

Victime a TFU, victime a 

violenţei în familie 

48 persoane 

Acordarea serviciilor  specializate pentru 94 de beneficiari. Din 

numărul total de beneficiari asistaţi: 

 VTFU – 1caz; 

 victime a violenţei în familie - 23 cazuri. 

victime a TFU, victime a 

violenţei în familie 
94 persoane 

- distribuirea pliantului „Realitatea poate fi alta”, prin care 

populaţia a fost sensibilizată cu privire la problema TFU şi 

informată despre măsurile de protecţie şi prevenire a fenomenului 

în situaţia când se ia decizia de a munci peste hotarele ţării. 

mame, tinere, gravide în 

dificultate, alţi membri ai 

comunităţii 

200 persoane 

- 3 activităţi de difuzare a spoturilor video bazate pe mărturiile 

victimelor traficului de fiinţe umane şi a violenţei în familie pentru 

beneficiarii ambelor centre. Participanţii au fost familiarizaţi  cu 

semnele de identificare, tipurile traficului de fiinţe umane şi 

modalităţile de recrutare. 

mame, tinere, gravide în 

dificultate, elevi ai şcolii 

profesional polivalentă 

Căuşeni 

59 persoane 
 

- 3 activităţi de grup în baza filmului „Lilia4ever”. Au fost 

discutate cauzele, etapele traficului de fiinţe umane, metodele de 

protecţie posibile, organizaţiile la care victimele pot apela după 
suport. 

mame, tinere, gravide în 

dificultate, membrii familiilor 

lor 
 

65 persoane 
 

- 3 activităţi de grup realizate de către jurist,  pentru  informarea 

beneficiarilor despre legislaţia Republicii Moldova,  care 

reglementează drepturile şi obligaţiile acestora în domeniul 

traficului de fiinţe umane. 

mame, tinere, gravide în 

dificultate, membrii familiilor 

lor 

46 persoane 
 

- 3 activităţi în baza materialului video - spectacolul „Oameni ai 

nimănui”. 
mame, tinere, gravide în 

dificultate 
62 persoane 

Consilieri individuale de informare şi educare cu privire la 

prevenirea traficului de fiinţe umane, la drepturile victimelor TFU 

care colaborează cu organele de drept. 

mame, tinere, gravide în 

dificultate 
82 persoane 
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Consilieri individuale cu reprezentanţii Direcţiei Asistenţă Socială 

şi Protecţie a Familiei, membrii EMD comunitară cu privire la 

managementul cazului victimei TFU. 

asistenţi sociali, primari, 

poliţişti, asistenţi medicali, 

medici 

33 persoane 

Consilieri individuale cu angajaţii centrelor comunitare din raionul 
Căuşeni cu privire la managementul cazului victimei TFU; 
- 5 beneficiari şi doi voluntari ai Centrelor au participat la 

Concursul de Artă Moldova ATIP, Corpul Păcii, care a ilustrat atât 

consecinţele traficului de fiinţe umane, cât şi viaţa copiilor, 

femeilor şi bărbaţilor din Moldova. 

membrii comunităţii 
 

 

 

 

CT CĂLĂRAŞI 
  În vederea sensibilizării cetăţenilor la 11 decembrie 2013 s-a desfăşurat un seminar cu 

tematica „Combaterea violenţei şi a traficului de fiinţe umane”, organizat de către biblioteca publică 

raională  „Grigore Vieru” cu susţinerea Direcţiei raionale cultură, Direcţiei Asistenţă Socială şi 

Protecţia Familiei şi IMSP „Centrul de Sănătate Călăraşi”.  

 În instituţiile de învăţământ din raion pe parcursul anului 2013, elevii, părinţii au fost 

sensibilizaţi în cadrul diverselor activităţi: traininguri, întruniri, activităţi extracurriculare. Au avut 

loc întâlniri cu colaboratorii procuraturii, poliţiei. Cu suportul „La Strada” au fost repartizate 

pliante. În instituţii a fost demonstrat şi discutat filmul „Lilia 4ever”. 

 Semestrial procurorul raionului a convocat şedinţe de lucru la care participă reprezentanţii 

Inspectoratului de Poliţie cărora li s-a adus la cunoştinţă situaţia în acest domeniu. Pe panourile cu 

informaţii din cadrul tuturor primăriilor sunt afişate numerele de telefoane ale procuraturii şi 

Inspectoratului de Poliţie.  

 Procuratura depune eforturi de a atrage în scopul prevenirii şi profilaxiei TFU şi societatea 

civilă, astfel au fost expediate interpelări în toate localităţile în vederea acumulării informaţiei 

privitor la persoanele dispărute de la domiciliu de o perioadă mai îndelungată de timp, în scopul 

constatării dacă nu au devenit victime ale traficului de fiinţe umane sau a altor categorii de 

infracţiuni. 

 Pe parcursul anului 2013 au fost organizate de către ATOFM Călăraşi: 

 3 seminare cu tematica: „Pericolul şi consecinţele TFU şi noile tendinţe ale acestuia”, 

„Migraţia. Formele de vulnerabilitate la diferite etape ale procesului migraţional”, „Merită 

să ştii toate răspunsurile”. 

 3 şedinţe ale „Clubului Muncii” în cadrul cărora, pe lângă celelalte activităţi au fost 

demonstrate şi filmuleţe de prevenire antitrafic. 

 13 consultaţii informative de orientare profesională în grup la: ŞPT Călăraşi, LT „M. 

Sadoveanu”, Liceul Teoretic Pituşca, Centrul Comunitar de zi „Dorinţa”. În cadrul 

consultaţiilor persoanele au beneficiat de informaţii în domeniul antitrafic. 

 

CT CIMIŞIA 
 În contextul prevenirii TFU au fost organizate de către CSPT „Tineri pentru Tineri”, 37 

şedinţe informaţionale la care au participat 812 adolescenţi, 2 seminare la care au participat  36 

de medici de familie.  

 La iniţiativa DGÎTS au fost organizate: 

 dezbateri publice – 350 de elevi; 

 mese rotunde – 120 elevi; 

 concursuri de desene - 12 elevi; 

 concurs de esee - 10 elevi; 

 şedinţe ale consiliilor elevilor – 90 elevi. 

 

 În conformitate cu demersul nr. 2404 din 03 septembrie 2013, în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui raionului nr.294 din 06 septembrie 2013 în perioada 15 - 20 octombrie 2013 în raionul 

Călăraşi s-a desfăşurat „Săptămîna AntiTrafic” în contextul Zilei Europene Antitrafic - 18 

octombrie. 

 



 75 

CT ANENII-NOI 

 În vederea informării publicului larg, în Procuratura funcţionează „Linia Fierbinte”,care 

acordă posibilitatea populaţiei de a apela la reprezentanţii organelor de drept via on-line. În 

parteneriat cu fundaţia SOROS a fost organizat în cadrul campaniei „16 Zile împotriva violenţei în 

bază de gen”, seminarul cu genericul “Strategii de lucru cu cazurile de violenţă în familie”, în s. 

Calfa unde au participat primarii, secretarii şi asistenţii sociali, de asemenea, asistenţii sociali 

împreună cu poliţiştii de TFU. 

 

CT EDINEŢ  

 Inspectoratul de Poliţie a organizat lecţii cu tematica “Fenomenul şi consecinţele TFU la 

nivel de comunitate şi ţară”, unde au participat circa 120 elevi din gimnaziile şi liceele din raion. 

DASPF in parteneriat cu IP au difuzat 2 spoturi sociale care reflectă traficul de fiinţe umane, prin 

diferite tipuri de exploatare, la care au participat 146 elevi din şcoli şi liceele din raion. În vederea 

sporirii gradului de identificare a victimelor şi de intervenţie imediată, DASPF a diseminat 15 

Ghiduri de identificare a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU editate la iniţiativa SP în 

parteneriat cu MdM, în anul 2012.  

 ONG „Demos” a demonstrat atitudine civică în vederea prevenirii fenomenului TFU, unde 

aproximativ 30 tineri din familii defavorizate, orfani, familii monoparentale, cupluri mama - copil 

au participat la activităţi de informare şi educare în vederea prevenirii pericolul TFU. 

 

CT LEOVA 

 Remarcabile au fost şi activităţile organizate în Leova, unde ATOFM în colaborare cu ONG 

,,CONTACT - CAHUL,, şi ONG ,,Parteneriat social”, în cadrul proiectului ,,Oportunităţi 

profesionale şi integrarea social a tinerilor dezavantajaţi din ariile rurale ale regiunii de Sud a RM” 

a organizat 3 seminare de orientare profesională şi dezvoltare a carierii cu genericul: „Acasă prinde 

şansa ta”. 

 De asemenea, au fost distribuite pliante informative cu suportul OIM  cu genericul „Servicii 

de reintegrare pentru migranţii moldoveni reîntorşi”, ”Ai şansa să începi o viaţă nouă. ACASĂ 

PRINDE ŞANSA TA”, ”Traiul şi munca legală în Uniunea Europeană”. 

 

CT NISPORENI 
 Conform informaţiei, cele mai multe activităţi de sensibilizare destinate prevenirii TFU au 

fost focusate în cadrul „Săptămânii Antitrafic” unde au avut loc acţiuni destinate elevilor dar şi 

părinţilor acestora, în cadrul adunărilor de părinţi din localităţile Vînători – 80 persoane, Găureni – 

62 persoane, Isăicani – 48 persoane şi Brătuleni – 33 persoane.  

 A fost organizată o întâlnire cu 16 primari şi 40 ingineri cadastrali, unde s-a vorbit despre 

TFU şi consecinţele acestui fenomen; 17 octombrie – în toate instituţiile educaţionale din raion s-au 

organizat discuţii pe tema TFU. 

  În contextul Săptămînii Antitrafic, către primăriile din raion (23), instituţiile educaţionale 

din raion (32) a fost trimis un mesaj prin care Comisia teritoriala a îndemnat să se implice primarii, 

angajaţii din primărie, asistenţii sociali, lucrătorii medicali, organele de poliţie, pedagogii, lucrătorii 

din cultură, inclusiv bibliotecarii în informarea şi sensibilizarea populaţiei referitoare la combaterea 

TFU şi informarea procuraturii sau a Inspectoratului de poliţie referitoare la unele cazuri sau 

tentative de TFU si traficul de copii.  

 În acest scop, în luna martie 2013, au fost convocaţi într-o şedinţă raională angajaţii din 

medicină, din centrele de sănătate şi oficiile medicale, asistenţii sociali, şefii de post a IP, 

conducătorii instituţiilor educaţionale şi lucrătorii din cultură din fiecare localitate pentru a înfiinţa 

în fiecare comunitate echipe intersectoriale. 

 Prin dispoziţia nr. 105 a Preşedintelui Raionului din 15 aprilie 2013 în fiecare localitate au 

fost formate echipe şi instituit „Mecanismul intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării traficului”. 

 

CT OCNIŢA  
 DÎTS  a organizat ore de dirigenţie, mese rotunde, concursuri de creaţie în domeniul 

drepturilor omului, unde au participat elevi ai claselor VII – IX, X – XII. 



 76 

 IP a organizat raiduri şi controale la staţiile auto şi gările feroviare, schimburi de informaţii 

şi date relevante de la  diferite instituţii: operatorii de telefonie, birouri de documentare şi evidenţă a 

populaţiei, poliţia de frontieră, verificarea serviciilor transferuri bani. 

 CMF a organizat şedinţe, întâlniri cu persoane din grupul de risc, potenţiale victime TFU, 

copii ai căror părinte / părinţi sunt plecaţi peste hotare.  

 DASPF a monitorizat frecvent familiile aflate în situaţie de risc, iar ONG Stimul a organizat 

seminare cu tematica prevenirea şi combaterea fenomenului TFU, acordarea sprijinului şi asistenţei.  

 

CT ORHEI  

 CNPDC în parteneriat cu DÎTS, DASPF, CMF, IP au organizat 7 seminare privind 

implementarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor 

victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului copilului.  

 În perioada 1-10 octombrie 2013 în şcoli s-a desfăşurat Decada pentru Drepturile Omului, 

scopul căreia a fost promovarea cunoştinţelor despre drepturile şi libertăţile omului, formarea 

deprinderilor de respectare şi revendicare a acestora. În contextul dat s-au organizat activităţi 

dedicate prevenirii abuzului faţă de copii, utilizând în calitate de metodă / instrument de învăţare 

posterul „Comunitatea mea are grijă de copii”, în fiecare clasă din unităţile şcolare. 

 Totodată, in instituţiile de învăţământ s-au desfăşurat activităţi ce au avut drept obiectiv 

familiarizarea şi consolidarea capacitaţilor cadrelor didactice, a părinţilor, elevilor faţă de 

fenomenul suicidului. Profesorii au organizat ore cu tema „Fii stăpân pe propria viaţă”, „Spune 

NU suicidului”, s-a apelat la Centrul CARITAS Moldova, Centrul de Tineret Orhei, Serviciul de 

asistenţă psiho - pedagogică Orhei. 

 În perioada 15 - 20 octombrie 2013 în instituţiile de învăţămînt din raion s-a desfăşurat 

Campania Naţională „Săptămîna AntiTrafic”, care a cuprins un şir de acţiuni şi anume: 

- Ore de clasă pe tema: „Speranţa devine realitate”, „Fiinţa umană nu este de vînzare”, „Eu 

nu sunt marfă”, „Nu te lăsa traficat”, etc; 

- Seminar instructiv: „Exploatarea sexual - comercială a copiilor”; 

- Concurs de desene pe tema: „Pericolul traficului de fiinţe umane”; 

- Şedinţe informative cu elevii: ” Traficul de fiinţe umane. Etape. Prevenire”, „Violenţa naşte 

violenţă”; 

- Masă rotundă: „Traficul de fiinţe umane – probleme şi soluţii”. 

 DÎTS a organizat un  Seminar de 2 zile cu tema „Metode interactive de prevenire a violenţei 

faţă de copii”, în cadrul căreia au participat în jur de 50 diriginţi de clasă din raion, 40 elevi ai 

liceului teoretic „I.L.Caragiale” Orhei au participat la activităţi în baza metodei „Fir de Nisip” cu 

vizionare de filme, în scopul prevenirii diferitor tipuri de abuz faţă de copii. 

 Un rol activ l-a avut Biblioteca publică raională Orhei şi DASPF care au găzduit şi organizat 

o serie de activităţi pentru elevii instituţiilor de învăţământ din raion, după cum urmează: 

Tabel 4 

Activităţi de sensibilizare şi informare în raionul Orhei  

Localul 

 

Denumirea activităţii Beneficiari 

BPR „A. Donici” Masă rotundă „Ai dreptul să ştii” Elevii L/T „A. Russo” Orhei 

Masă rotundă  „Şi tu poţi fi 

victimă” 

Elevii Colegiului Pedagogic „V. 

Lupu”, Orhei 

Expoziţie de publicaţii „A şti a Elevii Colegiului de medicină Orhei 
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analiza, a acţiona” 

Expoziţie de publicaţii „Fiinţele 

umane nu au preţ” 

Elevii L/T „I.L. Caragiale” 

„Zilele dreptului de a şti” Elevii Colegiului Pedagogic 

„V.Lupu”, Orhei 

DASPF Difuzarea DVD-urilor  ”A 7-a 

Kafana”, ”PLURAL+Moldova”, 

”Destine şi destinaţii, ”Casa M.”. 

Discuţii despre factorii 

favorizanţi în dezvoltarea 

fenomenului TFU. 

Familii social - vulnerabile, 

adolescenţi 

Concurs de desene ”Traficul de 

fiinţe umane văzut de copii”. 

Copii, beneficiari ai Centrelor 

comunitare 

Actualizarea şi gestionarea Bazei 

de date a copiilor rămaşi fără 

îngrijire părintească în urma 

migraţiei părinţilor 

Copii din familiile social-

vulnerabile 

 

CT UNGHENI  

La capitolul prevenire au avut loc următoarele acţiuni: 

Campania „Un copil informat – un copil protejat” organizată de către DASPF, DGÎTS, 

DPCSE, INP, IP dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani, în cadrul căreia au fost vizaţi în 

jur de 13100 copii.  

Campania de informare „Telefonul copilului” organizat de către DASPF, „Parteneriate pentru 

fiecare  copil”, Consiliul consultativ al copiilor Ungheni, dedicat pentru 10000 copii din instituţiile de 

învăţământ, la care au participat 60 de specialişti din cadrul ASS, ASC, DASPF, CTCTFU, EMD. 

În vederea prevenirii TFU au fost create şi extinse următoarele servicii alternative pentru 

grupurile de risc: Serviciul de APP, Centrul de plasament temporar „Cuplu părinte - copil”, Serviciul 

„Sprijin familial şi reintegrare”, Serviciul de documentare în cadrul DASPF, Serviciul „Telefonul 

copilului” linia fierbinte, care sunt finanţate de către APL II şi Centrul de reintegrare a tinerilor 

„Credo” finanţat de către APL I. 

 

CT RÎŞCANI 

 La acţiuni de prevenire şi sensibilizare similare cu alte raioane, destinate elevilor prin 

intermediul orelor de dirigenţie, mese rotunde, întâlniri cu reprezentanţii organelor de drept au 

participat în jur de 1102 persoane. 

 

CT SÎNGEREI 

 Un loc aparte în prevenirea şi combaterea TFU au revenit Centrelor Prietenoase Tinerilor în 

cadrul căror au fost organizate activităţi individuale cu tinerii.  

 Pe parcursul anului 2013 a continuat investigarea anonimă a pacienţilor cu suspecţii la 

diferite maladii sexual transmisibile. În cabinetele de testare voluntară la infecţia HIV/SIDA, 

Hepatita B, C, D persoanele au beneficiat de consiliere pre şi post testare gratuit, avînd loc într-un 

context şi mediu confidenţial. 

 În raion activează  Centrul de plasament temporar pentru copii şi familii în situaţie de risc 

”Raza Soarelui” din or. Sîngerei, în care au fost plasaţi 15 copii şi un cuplu mamă - copil. 
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Capacitatea centrului este de 17 locuri. Într-un an centrul găzduieşte cca 40 copii, inclusiv rămaşi 

fără îngrijire părintească.            

 Totodată, în cadrul DÎTS a fost deschis Centrul de Asistenţă psiho - pedagogică în scopul 

asigurării şi respectării drepturilor copiilor la dezvoltare, educaţie, protecţie, (re) integrare şi 

socializare în comunitate. În scopul realizării misiunii sale, Serviciul dispune de un centru de 

resurse, dotat conform standardelor în vigoare, prin intermediul căruia se realizează activităţile ce 

ţin de evaluarea dezvoltării copiilor, acordarea asistenţei psiho - pedagogice şi metodologice. 

 În colaborare cu Organizaţia obştească ”Parteneriate pentru fiecare copil” a fost implementat 

proiectul ”Susţinerea copiilor din şcoala auxiliară pentru a fi îngrijiţi în familie, şcoală şi 

comunitate”. În cadrul acestui proiect 46 familii (cu 61 copii) au beneficiat de serviciul de 

reintegrare şi sprijin familial în sumă de 125 000 lei. 

 De asemenea s-a extins serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă. A fost aprobat 

Regulamentul pentru Serviciul asistent personal pentru persoane, inclusiv copii cu dizabilităţi 

severe, care va avea suport financiar începând cu 01.01.2014. A fost aprobat şi a început să activeze 

serviciul ”Echipa mobilă” - proiect finanţat de Banca Europeană, implementat de Asociaţia Keyston 

Moldova. Beneficiari ai serviciului sunt persoane cu dizabilităţi mintale, inclusiv copii. 

 Prin Decizia Consiliului raional a fost aprobat serviciului ”Casă comunitară”, prin care vor fi 

dezinstituţionalizaţi  şi integraţi în comunitate copii şi tineri cu dizabilităţi. 

  Prevenirea fenomenului TFU prin asistenţă a avut loc şi prin intermediul ATOFM Sîngerei, 

astfel că  - 1 133 şomeri (663 femei) au beneficiat de ajutor material, din numărul total de şomeri - 

941 aveau vârsta cuprinsă între 16 - 49 ani, dintre care 7 au fost eliberaţi de la locul de detenţie şi 10 

persoane cu dizabilităţi. 

 De asemenea, ATOFM a organizat: 

- 10 şedinţe ale “Clubului Muncii” şi 12 seminare de instruire în tehnici şi metode de căutare 

a unui loc de muncă; 

- servicii de mediere a muncii au beneficiat - 900 persoane; 

- servicii de informare şi consiliere profesională - 1662 persoane; 

- cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionare - 45 persoane; 

- după absolvirea cursurilor au fost angajate în câmpul muncii - 28 persoane,alocaţie de 

integrare şi reintegrare profesională de care au beneficiat - 87 persoane; 

- ajutor de şomaj au beneficiat – 128 persoane; 

- la lucrări publice remunerate au fost ocupate 51 persoane. 

 Acţiunile de sensibilizare şi informare organizate în cadrul Campaniei naţionale „Săptămâna 

antitrafic” 15 - 20 octombrie 2013 au mobilizat Comisia Teritorială, APL, ONG, Direcţia Educaţie, 

Centrul medicilor de familie, Secţia Tineret şi Sport etc., fiind organizate o serie de acţiuni cu 

impact asupra întregului raion. 

 

CT ŞTEFAN–VODĂ  

 Acţiuni de prevenire a fenomenului TFU prin intermediul orelor de dirigenţie cu genericul 

„Cum să eviţi de a deveni traficat”, „Un om informat nu poate fi traficat”, la care au participat 875 

elevi ai claselor VIII-XII. 

 În perioada estivală, DÎTS în parteneriat cu CI „La Strada” au organizat mese rotunde cu 

tematica „Ce înseamnă traficul de fiinţe umane şi cine pot fi victimele lui” şi „Drepturile copiilor şi 

traficul de fiinţe umane”, la care au participat 120 copiii din tabăra ”Dumbrava”. 

 ATOFM a organizat un seminar privind fenomenul migraţiei, violenţa domestică şi TFU - 60 

femei şi un seminar ,,Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra minorilor şi familiilor 

rămase în ţară”,  25 femei. 

 IP în comun cu Procuratura raională a organizat seminare de instruire privind fenomenul 

corupţiei, migraţiei şi traficul de fiinţe umane, la care au participat 1100 persoane - elevi, părinţi. 

 DASPF a organizat campania ,,16 Zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”, la care 

au participat 120 persoane, masă rotundă privind pârghiile de conlucrare între organele de drept, 

asistenţa socială şi instituţiile medicale - 35 specialişti.   

De asemenea, în vederea prevenirii fenomenului TFU prin asigurarea asistenţei necesare 

potenţialelor victime ale TFU, în raion activează 6 centre comunitare în cadrul cărora se acordă 
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servicii de consiliere psihologică persoanelor vulnerabile, iar în cadrul instituţiilor medicale din 

raion se acordă atenţie specială victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. 

 

CT CRIULENI 

În vederea sensibilizării şi informării elevilor cu privire la riscurile TFU, în 11 licee au fost 

organizate activităţi de sensibilizare (mese rotunde, dispute, întâlniri), unde au participat în jur de 

1200 liceeni. În timpul orelor de dirigenţie au fost organizate dezbateri cu genericul „Fie pâinea cît 

de rea, tot mai dulce o sa fie, că o ştiu din ţara mea”, „Consecinţele exploatării copiilor prin 

muncă”, „Urmările exploatării sexuale”, „Preţuieşte viaţa. Protejează-te”, „Legislaţia RM ce apără 

interesele victimelor şi potenţialelor victime ale TFU”. 

La fel ca şi în alte raioane, un rol deosebit în vederea prevenirii şi combaterii TFU în raion îl 

deţine Centrul de Resurse pentru Tineret „Unit” din or. Criuleni, angajaţii căruia au realizat diverse 

activităţi, printre care ar fi: informarea beneficiarilor despre existenţa TFU şi măsurile de protecţie 

pentru evitarea acestui fenomen; elaborarea şi distribuirea pliantului „Trafic de persoane”; semnarea 

contractului de colaborare cu Asociaţia Businessului Internaţional, ultima urmând să finanţeze 

cursuri de formare profesională pentru persoanele victime ale TFU şi angajarea acestora în câmpul 

muncii sau iniţierea afacerilor proprii.  

La 04.06.2013 în cadrul trainingului cu tematica „Instruirea persoanelor cu deficienţe în 

comportament” grupul ţintă a fost constituit din părinţii ce folosesc metode de educaţie cu caracter 

violent.   

  

 Din analiza rapoartelor Comisiilor teritoriale se constată că un rol activ în prevenirea 

fenomenului TFU îl joacă mass-media (presa scrisă, presa on-line, TV şi Radio), prin reflectarea 

noilor tendinţe ale fenomenului TFU, difuzarea spoturilor video cu privire la diferite tipuri de 

exploatare, necesitatea de interacţiune între autorităţi în vederea informării şi sensibilizării 

publicului larg cu privire la riscurile TFU.  

Tabel 5 

Implicarea mass-media  în prevenirea fenomenului TFU 

  

Unităţi 

administrativ 

teritoriale 

Tipul de 

presă 

Conţinutul articolului /reportajului Perioada 

 

Hînceşti Ziarul raional 

Curier 

Acţiunile întreprinse în cadrul „Săptămânii Antitrafic” 25 octombrie 

Cahul Ziarul Gazeta 

de Sud 

http://gazetadesud.md/?p=2840 

Reflectarea întrunirii care a reunit specialişti ai 

instituţiilor publice locale, organizaţii neguvernamentale 

şi internaţionale, alături de experţi din România, prezenţi 
la Cahul, cu suportul Consulatului General al României 

la Cahul. 

21 octombrie 

Cimişlia Media TV 
Cimişlia 

Reportaj la Media TV Cimişlia „Flashmob antitrafic” 
durata 3 min (difuzat 18-24.10.2013 în reţeaua AICI TV 

– 7 raioane); 

 

(Flashmob) în centrul or. Cimişlia cu participarea a 23 
voluntari şi psihologul CSPT „Tineri pentru Tineri” + 

parteneri Centrul de Creaţie al Elevilor din Cimişlia  - 

filmat de Media TV Cimişlia 

18-24.10.2013 
 

 

18.10.2013 ora 

14.15-14.45; 

Bălţi TV-BĂLŢI A fost plasat comunicatul de presă pe pagina 

www.balti.md 

La televiziunea locală TV-BĂLŢI au fost difuzate 

mărturii ale victimelor TFU. 
2 articole în mass-media şi s-a dat 1 interviu la radio la 

nivelul raional. 

01.10.2013-

01.11.2013 

Ialoveni Ziarul local 
„Ora locala” 

2 articole 
 

 

2013 

http://gazetadesud.md/?p=2840
http://www.balti.md/


 80 

Criuleni Ziarul local 2 publicaţii 

 

2013 

Cimişlia În ziarul local 

„Gazeta de 

sud” au fost 
publicate 

articole cu 

privire la 

fenomenul 
TFU. 

 

1. „TFU în vizorul autorităţilor” 

2. „Combaterea TFU o preocupare a societăţii” 

3. „Campanie de combatere a traficului de carne vie” 
4. „Spune NU traficului de fiinţe umane” 

5. „Societatea civilă alături de autorităţi ţinteşte stoparea 

TFU” 

Televiziunea locală a difuzat emisiunea „Tineri 
împotriva Traficului de persoane” şi spoturi publicitare 

„Noi nu suntem marfă”, „Aşa istorii sunt multe” 

15.02.2013; 

24.05.2013; 

11.10.2013; 
 

18.10.2013 

25.10.2013; 

Căuşeni Televiziune 

„Studio-L” 
 

 

 

 
Ziar local 

2 reportaje privind violenţa în familie 

 

Informaţia Comisiei pentru combaterea traficului de 

fiinţe umane, declaraţiile făcute de experţii Uniunii 

Europene şi a Guvernului Republicii Moldova care 

au monitorizat situaţia privind TFU din ţară; 

Echipa IP Centrul Maternal „Pro Familia din 

Căuşeni” şi IP Centrul de Asistenţă şi Protecţie a 

VTFU  a oferit interviu şi informaţii pentru presa 

locală . 

20.03.2013 

 
07.03.2013 

Glodeni TV Prim 

Glodeni 
Au fost difuzate 4 DVD-uri care reflectă TFU 15 - 20 

octombrie 2013   

Leova ”Cuvîntul 
Liber” 

În perioada raportată în ziarele locale şi regionale au fost 
publicate articolele: 

 ,,Munca minorilor’’, 

,,Salarizarea muncii copiilor’’, în contextul cărora au 
fost descrise metodele legale de angajare în cîmpul 

muncii, durata timpului de muncă şi a celui de odihnă, 

modul de stabilire, achitare şi cuantumul salariului pe 

care urmează să o primească minorii în urma prestării 
muncii. 

De asemenea au fost abordate şi descrise lucrările la care 

le este interzisă participarea minorului. 

Pe parcursul 
întregului an 

2013. 

Nisporeni Televiziunea 

locală 

„Albasat –

TV” 

În această săptămână în fiecare seară la televiziunea 

locală „Albasat - TV” se aducea la cunoştinţa cetăţenilor 

din raion un mesaj - antitrafic, difuzat la una şi aceiaşi 

oră. 

15 - 20 

octombrie 

2013 

Ocniţa Ziarul „Stelele 

Nordului” 

 
 

Ziarul raional 

”Meridian 

Ocniţa” 

Articol de informare a populaţiei referitor la 

consecinţele fenomenului de TFU, acordarea de 

sprijin şi asistenţă victimelor şi potenţialelor 

victime, persoanelor aflate în dificultate, în situaţie 

de risc familiilor social – vulnerabile. 

În ziarul raional a fost publicat un articol referitor la 

organizarea şi desfăşurarea “Săptamînii Antitrafic”. 

A fost difuzat pe postul local de televiziune 

materialele acordate pe suport DVD de către 

CNCTFU. 

2013 

 

 
 

15 - 20 

octombrie 

2013 

Orhei Ziarul raional 

“Plaiul 

Orheian”   

Articol, dedicat Săptămînii AntiTrafic, cu titlul “O 

societate şi un viitor mai sigur nu poate fi realizate decît 

prin efortul conjugat al întregii comunităţi”. 

18 octombrie 

2013 

Ungheni „Unghiul” şi 

„Expresul de 

Ungheni” 

Au fost publicate 2 articole cu privire la fenomenul 
Traficului de fiinţe umane, migraţia ilegală, copii rămaşi 

în ţară fără reprezentant legal. 

2013 

Ştefan-Vodă Ziarul „Prier” O serie de articole menite să accentueze gravitatea 

fenomenului TFU şi a migraţiei ilegale în RM, cât şi 

impactul acestui fenomen asupra familiilor naturale şi 

2013 
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extinse afectate de flagelul migraţiei ilegale şi a TFU. 

Cantemir “Curierul de 

Cantemir”   

În jur de 10 publicaţii pe tema TFU. 

Autorii articolelor: procurorul raionului Cantemir, şef 
secţie securitate publică, inspectoratul de poliţie 

Cantemir, angajaţi ai  Inspectoratul de poliţie Cantemir. 

Cele mai importante articole au avut următoarele titluri: 

“Un semnal alarmant pentru societate”, “Adevărul 
doare, dar nu omoară”, “În căutarea mamei”, “Mizăm pe 

sprijinul dumneavoastră” 

2013 

Briceni Ziarul 
„Meleag 

Natal” 

2 articole cu privire la violenţa în familie şi TFU 2013 

 

În concluzie celor expuse la acest capitol menţionăm că autorităţile publice locale si 

reprezentanţii organelor de drept au întreprins acţiuni de sensibilizare şi informare a populaţiei la 

nivelul unităţilor administrativ teritoriale II şi I. Rezultatele Campaniei naţionale „Săptămâna 

Antitrafic” organizată în perioada 15 - 20 octombrie 2013, au fost reflectate într-un Raport 

exhaustiv care este accesibil pe site-ul www.antitrafic.gov.md
21

 .  

 

3. Resurse financiare alocate din bugetul autorităţilor publice locale 

 
Planul naţional 2012 - 2013, ca şi planurile anterioare au prevăzut resurse financiare atât din 

bugetul de stat, cât şi extra pentru acoperirea cheltuielilor legate de implementarea activităţilor 

prevăzute, cu remarca că raportarea financiară de către APL cu privire la evaluare a costurilor 

activităţilor realizate este încă insuficientă, sau ar putea fi situaţia în care APL nu au suficiente 

abilităţi pentru estimarea şi raportarea costurilor. Acest fapt constituie un impediment pentru APL 

în stabilirea unui cadru general al cheltuielilor de către APL în scopul preluării financiare graduale a 

realizării Planului naţional din resursele financiare ale bugetului de stat.  

Mai jos sunt expuse estimările doar a câtorva Comisii teritoriale, care au încercat să 

realizeze acest exerciţiu, însă este nevoie de consolidarea abilităţilor în acest sens a APL, pe viitor. 

 
CT SÎNGEREI 

Fondul Local de Susţinere Socială a Populaţiei din raionul Sîngerei au beneficiat de ajutor 

material: 

 3 254 de pensionari cu suma medie 530 lei și suma totală 1 721 100 (lei); 

 6 persoane inapte de muncă cu suma medie 680 lei și suma totală 4 100 (lei); 

 1 914 de familii cu copii cu suma medie 530 lei și suma totală 1 015 200 (lei); 

 186 persoane în căutarea unui loc de muncă, cu merite față de stat, eliberate din detenţie, 

adolescenţi, familii tinere, studenți și alte persoane cu venituri mici cu suma medie 659 

lei și suma totală 122 500 (lei). 

 În total pentru ajutor material pentru victime și potențialele victime a fost cheltuită suma de 

2 863559 lei. 

 

CT UNGHENI 

S-au extins şi s-au dezvoltat servicii de alternativă pentru grupurile de risc:  

Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă, Centrul de plasament temporar „Cuplu părinte-

copil”, Serviciul „Sprijin familial şi reintegrare”, Serviciul de documentare în cadrul DASPF, 

Serviciul „Telefonul copilului” linia fierbinte, care sunt finanţat de către APL II și Centrul de 

reintegrare a tinerilor „Credo” finanţat de către APL I. 

 

CT EDINEŢ   

 Pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialele victime ale TFU (inclusiv copii) a fost 

alocată suma de 340700 lei. 

                                                
21 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=313&t=/Rapoarte/Nationale/Saptamana-AntiTrafic-15-20-octombrie-2013   

http://www.antitrafic.gov.md/
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=313&t=/Rapoarte/Nationale/Saptamana-AntiTrafic-15-20-octombrie-2013
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CT CĂUŞENI 

 Pe parcursul anului 2013 a fost acordat ajutor material pentru 4299 persoane social vulnerabile 

în sumă totală de 2 318 200 lei. 

- Pentru 1 iunie Ziua Mondială a Copiilor, 683 copii din  333 familii au beneficiat de ajutor 

material prin Decizia Consiliului de Administrare al Fondului de Susţinere Socială a 

Populaţiei, cuantumul pentru un copil fiind de 300 lei (suma totală de 204900 lei). 

- Către 1 septembrie 471 copii din 293 familii au beneficiat a cîte 600 lei fiecare, suma totală 

fiind estimată la 235500 lei. 

- Pentru întreţinerea IP Centrul de Asistenţă şi Protecţie a victimelor TFU pentru anul 2013 

din bugetul raional au fost alocate surse financiare  în mărime de 351 400 lei şi grant - uri 

interne (de la OIM, proiectul FHI360 şi SOROS) în sumă de 728000 lei. 

- Pentru întreţinerea IP Centrul Maternal „Pro Familia din Căuşeni” pentru anul 2013 din 

bugetul raional au fost alocate surse financiare în mărime de 619400 lei şi grant - uri 

internaționale (de la OIM, proiectul FHI360 şi Soros) în sumă de 138500 lei. 

 

CT STRĂŞENI 

 În cadrul raionul Străşeni activează 4 centre de zi pentru copiii aflaţi în situaţie de risc, dar 

estimarea sumei alocate pentru funcţionarea acestora din bugetul APL nu a fost oferita, iar conform 

informaţiei CT Hânceşti, pe parcursul anului 2013 a fost acordat suport (transport) pentru 2 copii la 

Centrul de plasament şi reabilitarea pentru copii de vârstă fragedă din or. Chişinău.  

Familia a beneficiat de ajutor social în mărime de 1000 lei / lună. 

La acest capitol putem rezuma că estimarea costurilor necesare acordării serviciilor de 

asistenta si protecţie a victimelor si potenţialelor victime ale TFU reprezintă un exerciţiu dificil de 

realizat, ceea ce constituie o provocare pentru planificarea adecvată a acţiunilor de viitor.  

 

4. Instrumente de monitorizare la nivelul Comisiilor teritoriale 

 

 Luând în considerare factorii cauzali ai fenomenului TFU, prin prezentul capitol ne 

propunem reflectarea capacităţii de colectare şi monitorizare de către APL a datelor statistice cu 

privire la: 

 numărul persoanelor plecate peste hotare, 

 numărul copiilor rămaşi în urma migraţiei fără un părinte, 

 numărul copiilor rămaşi în urma migraţiei fără ambii părinţi. 

 

 Conform informaţiilor parvenite din 22 raioane, pe parcursul anului 2013 au fost 

înregistraţi 70497 copii rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei, cifră uşor ascendentă 

comparativ cu anul 2012, când au fost înregistraţi 68875 copii afectaţi de acest fenomen. Conform 

tabelului de mai jos, numărul cel mai mare de copii rămaşi fără îngrijire părintească în urma 

migraţiei a fost înregistrat în mun. Chişinău, Căuşeni, Floreşti, Hânceşti şi Ungheni.  

Tabel 6  
Numărul copiilor rămaşi singuri în urma migraţiei 

 
Nr/ 

ord 

Comisia 

teritorială 

Copii 

rămaşi în 

urma 

migraţiei 

fără un 

părinte 

Copii 

rămaşi în 

urma 

migraţiei 

fără ambii 

părinţi 

Total 

2013  

Total 

2012 

1 MUN. CHIŞINĂU 5826 2932 8758 7650 
2 MUN. BĂLŢI 1777 504 2281 2245 
3 ANENII-NOI 2036 581 2617 -  
4 BRICENI 1250 530 1780 1625 
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5 CĂLĂRAŞI 1627 815 2442 2377 
6 CĂUŞENI 4604 1624 6228 3726  
7 CIMIŞLIA 1110 402 1512 5921  
8 CRIULENI 1398 388 1786 1262 
9 EDINEŢ 1270 598 1868 2002 

10 FLOREŞTI   5850 5596 
11 GLODENI 1462 596 2058 3346 
12 HÎNCEŞTI 4384 870 5254 5254 

13 IALOVENI 2169 842 3011 2891 
14 LEOVA 1322 369 1691 -  
15 NISPORENI 1721 747 2468 3032 
16 OCNIŢA 658 397 1055 1191 
17 ORHEI 1880 864 2744 1650 
18 RÎŞCANI 1416 723 2139 -  
19 SÎNGEREI 934 şi 1791 

(mama şi tata) 
1031 3756 3718 

20 ŞTEFAN-VODĂ 923 798 1721 1721 
21 TELENEŞTI 1857 901 2758 - 
22 UNGHENI 4200 2520 6720 4823 

22 raioane : 70497  copii rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei 

 

 
Analizând datele din tabel, în comparaţie cu anul 2012, observăm următoarea dinamică: 

 

 Numărul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească a crescut - în Căuşeni – 59,8%, Ialoveni – 

4 %, Orhei – 40%, Ungheni – 28, 2%, Chişinău -  11, 4%, Briceni – 9%  

 Numărul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească a scăzut -  în Cimişlia – 25,53%  Ocniţa – 

11,2% .  

 r. Cantemir, Dubăsari, Făleşti, Şoldăneşti, Soroca nu au prezentat date cu privire la 

monitorizarea indicatorilor daţi  

 r. Leova, Anenii - Noi, Rîşcani, Teleneşti au prezentat pentru prima dată date cu privire la 

acest indicator.  

 

Un alt indicator pe care SP încearcă să-l monitorizeze al doilea an la rând ţine de date cu privire 

la numărul total de persoane (părinţi) plecate peste hotare.  

 Referitor la acest indicator, anul trecut nici o CT nu a furnizat acest tip de date, în 2013  doar 

7 CT au furnizat informaţie la acest indicator. Astfel că cifrele diferă mult de la un raion la altu, 

ceea ce ne determină să analizăm acest indicator doar prin prisma angajamentelor şi 

responsabilităţii autorităţilor publice locale de a monitoriza numărul cetăţenilor.  
 

 CT Râşcani -  9387 persoane; 

 CT Sângerei - 1869 persoane; 

 CT Leova –  1691 persoane; 

 CT Căuşeni –1531 persoane; 

 C T Glodeni - 1436 persoane; 

 CT Edineţ  - 1435 persoane; 

 CT Cimişlia - 803 persoane. 

 Per total, pentru aceste 7 raioane se atestă 18152 persoane aflate peste hotarele ţării, o cifră 

destul de mare dacă ne gândim numărul de copii rămaşi fără îngrijirea părintească şi riscurile la care 

pot fi supuşi.  

 E de concluzionat că la acest capitol numărul total de copii rămaşi fără îngrijire părintească 

în urma  migraţiei per total pe ţară este greu de estimat, ţinând cont de faptul că al doilea an 

consecutiv, doar 22 Comisii Teritoriale  (ceea ce constituie 62% din numărul total de CT) au 

raportat cu privire la numărul copiilor monitorizaţi la nivel de APL. Estimarea şi monitorizarea 
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numărului total de persoane aflate în afara ţării de către APL rămâne a fi o provocare, ţinând cont de 

faptul că doar 7 Comisii teritoriale (ceea ce constituie doar 20% din numărul total de CT)  au 

furnizat informaţie cu privire la acest indicator. 

 

IV. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

1. 7 Comisii teritoriale au oferit informaţie completă (20% din numărul total de CT) ţinând cont 

de toţii indicatorii furnizaţi de către SP. La fel e de menţionat că unele CT au reflectat doar 

activitatea instituţiilor publice, inclusiv EMD şi mai puţin activitatea CT.  

Se recomandă: 

- Elaborarea de către SP a unei matrice cadru de elaborare a planurilor locale în domeniul 

antitrafic astfel, să obţinem rezultate viabile în procesul de monitorizare şi evaluare. 

- Ghidarea metodologică de către SP a CT cu privire la monitorizarea politicilor naţionale 

antitrafic la nivel local. 

- Consolidarea continuă a capacităţilor membrilor Comisiilor teritoriale de către APC, SP şi 

APL şi reprezentanţii organelor de drept în vederea elaborării informaţiei calitative conform 

indicatorilor prestabiliţi. 

- Organizarea grupurilor de lucru între membrii CT şi membrii EMD.  

 

2. APL au demonstrat receptivitate în organizarea acţiunilor de prevenire a TFU, cu participarea 

ONG-urilor naţionale şi locale. Mai mult decât atât, 22 Comisii teritoriale au coordonat si facilitat 

activităţile de sensibilizare şi informare a Campaniei naţionale „Săptămâna antitrafic”   

Se recomandă: 

- Extinderea acţiunile de prevenire şi sensibilizare la nivel local (nivel I), prin consolidarea şi 

susţinerea activităţilor ONG-urilor locale; 

- Implicarea activă a mass-mediei locale (presa scrisa, on-line şi televiziune), în vederea 

prevenirii traficului de fiinţe umane la nivel local; 

- Extinderea geografică a campaniilor de sensibilizare şi informare către zonele rurale ale 

Republicii Moldova; 

- Luarea în consideraţie a schimbărilor fenomenului TFU, cu privire la profilul grupurilor 

ţintă ce necesită a fi informate şi sensibilizate.  

 

3. Ţinând cont de faptul că numărul copiilor rămaşi fără îngrijire a unuia sau ambilor părinţi aflaţi 

peste hotarele ţării este în uşoară creştere în 2013, comparativ cu anul 2012, ceea ce constituie 4% , 

APL necesită să întreprindă măsuri de prevenire a TFU, ţinând cont de riscurile la care sunt supuşi 

aceşti copii.  

Se recomandă: 

- Organizarea activităţilor de sensibilizare şi informare a copiilor privind riscurile traficului 

TFU.  

- Dezvoltarea spectrului de servicii pentru copii aflaţi în dificultate şi vulnerabili.  

- Instituirea şi consolidarea continuă a capacităţii psihologilor din cadrul instituţiilor de 

învăţământ, şi SAP în vederea identificării copiilor aflaţi în dificultate şi de a raporta aceste 

cazuri către responsabilii EMD. 

 

4. Deşi, Comisiile teritoriale au reflectat anumite servicii de asistenta şi protecţie finanţate sau co-

finanţate din cadrul bugetelor APL, se remarcă faptul că estimarea costurilor rămâne a fi o 

provocare pentru APL. Doar 14% din numărul total de CT au demonstrat ca APL deţin abilităţi de 

atragere de  fonduri, în vederea dezvoltării şi diversificării activităţilor de prevenire şi combatere a 

fenomenului TFU.   

Se recomandă: 
- Consolidarea capacităţilor APL şi a CT cu privire la planificarea şi bugetarea costurilor 

destinate serviciilor de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU.  

- Dezvoltarea abilităţilor APL în vederea estimării şi raportării costurilor în domeniul 
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realizării politicilor antitrafic la nivel local.  

 

5. Ţinând cont de faptul că, analiza efectuată în prezentul raport pe 4 categorii de subiecte: 

parteneriat şi cooperare, prevenirea fenomenului TFU şi protecţia victimelor TFU, resursele 

financiare alocate din bugetul APL şi instrumentele de monitorizare la nivel de CT a scos în 

evidenţă lacune serioase care SP încearcă cu propriile eforturi să le depăşească al 3-lea an 

consecutiv, însă situaţia nu a fost radical schimbată. 

Se recomandă:  
- Este necesar de efectuat un studiu de fezabilitate cu privire la capacitatea autorităţile publice 

locale (Comisiile teritoriale) de elaborare,  implementare şi monitorizare a politicilor de 

prevenirea şi combatere a traficului de fiinţe umane. 

- În baza recomandărilor studiului de fezabilitate, elaborarea unui ghid pentru CT cu privire la 

elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor de prevenire şi combatere a traficului 

de fiinţe umane.  
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Anexa 1  

 

Raport al Campaniei naţionale “Săptămâna AntiTrafic” 

15 - 20 octombrie 2013  

 

Nivel local  

Prin Demersul nr.2404-73 din 3 septembrie 2013, Secretariatul permanent a expediat proiectul 

Matricei activităţilor, solicitând consultarea şi adaptarea activităţilor propuse la nivel naţional, la 

nivel local, iar prin Demersul nr. 2404-96 din 10 octombrie 2013, a fost expediat în adresa 

Comisiilor teritoriale suportul material video, cu 4 spoturi sociale pentru a fi difuzate la posturile de 

televiziune locală sau în instituţiile de învăţământ din raioane.  

Din tabelul de mai jos, putem observa că 21 de raioane (inclusiv mun. Chişinău şi Bălţi) s-au 

conformat solicitării Secretariatului Permanent şi au expediat note informative succinte despre 

activităţile întreprinse în această perioadă.   

 

Rezumând astfel, se constată că pe parcursul Săptămânii antitrafic activităţile organizate au avut 

scopuri şi grupuri ţintă diferite, fiind orientate spre: 

- sensibilizarea publicului larg asupra riscurile fenomenului traficului de fiinţe umane, privind 

metodele şi tipurile de exploatare, dar şi liniile fierbinţi naţionale şi de peste hotarele ţării.    

Difuzarea pe larg a DVD-urilor la posturile de televiziune 

Plasarea pliantelor informative în locurile publice 

Flashmoburi  

Întâlniri publice cu populaţia din raioane şi comune 

Reportaje / Interviuri la posturile de televiziune naţionale şi locale 

- consolidarea capacităţilor specialiştilor în domeniul antitrafic:  

Seminare de instruire 

Mese rotunde, şedinţe, grupuri de lucru inter - instituţionale, inter - departamentale, regionale – ex: 

şedinţe ale membrilor EMD, şedinţe ale Comisiilor Teritoriale, Prestatori de servicii.  

- implicarea tinerilor / elevilor, persoanelor cu risc crescut de vulnerabilitate în activităţi sociale  

Expoziţii de fotografie 

Concursuri de esee 

Dezbateri în şcoli, vizionarea DVD-urilor (4 spoturi sociale) 

- dezvoltarea serviciilor adresate victimelor şi potenţialelor victime ale TFU  

Programe mutuale de consiliere a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU.  

Ex: Centrul de asistenţă şi proiecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU din or. Căuşeni au 

organizat o serie de şedinţe cu scopul de susţinere mutuală, împărtăşirea experienţelor între 

victimele şi potenţialele victime ale TFU plasate în centru. 

 

 

Comisia teritorială  Perioada şi denumirea activităţii   Descrierea 

activităţii/impactul 

activităţii  

Comisia sect. 

Buiucani, CHIŞINĂU 

Piesa de teatru social „Acţionează în scenă pentru 

siguranţă în viaţă”,  

În cadrul Universităţii 

de Stat  din Tiraspol, 

voluntarii TDV din or. 

Bălţi au prezentat o 

piesă de teatru social 

subiectul fiind – 

prevenirea şi 

combaterea TFU, 
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dezvăluind istoria unei 

tinere, potenţiale 

victime ale TFU.  

Comisia municipală 

Chişinău  

- Masă rotundă cu tema „Fiinţele umane nu au 

preţ”, „Comerţul cu oameni – robia secolului XXI”, 

„Dreptul la libertate şi inviolabilitatea personală”, 

„Poţi deveni următoarea victimă”; 

- Ore de dirigenţie tematice „Tu poţi deveni 

victimă”, ”18 octombrie – Zi Europeană 

Antitrafic”; 

- Şedinţa Consiliului  de auto - conducere a elevilor 

cu informarea ulterioară a contingentului de elevi 

pe care îl reprezintă; 

- Dezbateri cu genericul „Riscul de a deveni 

victimă”; 

- Concurs de desen „Traficului de fiinţe umane –

NU!”; expoziţie de carte; 

- Concurs de eseu „Viitorul meu”; 

- Vizionarea filmelor şi materialelor video: 

„Mărturiile victimelor TFU”, „Lilya 4-ever”, 

spectacolul „Oameni ai nimănui”; 

- Ore de profilaxie „Delincvenţa juvenilă”; 

În instituţiile de învăţămînt  

preuniversitar din 

municipiul Chişinău a 

derulat Săptămîna  

antitrafic prin diverse 

activităţi tematice 

curriculare şi 

extracurriculare, în 

vederea promovării active 

a politicilor de prevenire şi 

combatere a traficului de 

fiinţe umane.  

Direcţiile pentru 

Protecţia  Drepturilor 

Copilului din sectoare 

15.10.2013 - Seminar cu tematica: „Căile de 

prevenire  a TFU”, organizat în Centrul comunitar 

pentru copii şi tineri ”Scînteia”.  

15.10.2013 - Ora profilactică „Traficul şi munca 

minorului”, desfăşurată la CCCT „Atlant”.  

16.10.2013 – Masa rotundă „Diminuarea delictelor 

în rândurile minorilor”.  

 

17.10.2013 - Atelier de lucru „Nu, traficului ”, 

organizat la Centrul comunitar pentru copii şi tineri 

cu TFU: identificarea lor şi rolul Direcţiei în 

profilaxia TFU”.  

18.10.2013 - Vizionare de filme documentare: 

„Lilya 4-ever”, „Drumul patimilor”, „EA”, în 

centrele ”Eurica”, ”Vatra” şi  ”Scînteia”.   

 

19.10.2013 - Seminarul a avut loc la Centrul 

comunitar pentru copii şi tineri ”Eurica” la care au 

participat 20 de copii şi 7 părinţi. 

 

 

 

20.10.2013 - Concurs de desen cu tematica: „O 

persoană informată nu poate fi traficată”, organizat 

la între Centrele comunitare;   

 

Au participat 30 de copii şi 

6 părinţi;  

 

 

 

 

 

 

Au fost invitaţi 

reprezentanţi ai şcolilor 

internat, asistenţii sociali 

din suburbii, în parteneriat 

cu Centrul de prevenire a 

abuzului faţă de copil 

”Amicul”;  Au participat 

42 de copii;  

 

Au fost implicaţi activ 15 

copii din familii social 

vulnerabile.  

10 pedagogi organizatori, 

5 conducători de cerc, 3 

specialişti principali.  

 

Au fost prezenţi 37 de 

copii din categoriile: 

părinţi plecaţi peste hotare, 

familii cu mulţi copii, din 

familii social - vulnerabile, 

mame solitare. 

Asociaţiile Medicale 

Teritoriale 

- S-au organizat activităţi de informare în probleme 

de: - educaţie pentru sănătate, - identificarea 

timpurie a persoanelor traficate. 

Seminarele şi convorbirile 

au avut loc în şcoli, licee, 

cabinetul de testare 
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Au fost organizate:  

Ungheraşe sanitare - 2, buletine sanitare -  2, 

prelegeri – 15, convorbiri - 10, seminare - 3. 

 

 

voluntară la infecţia 

HIV/SIDA, cabinetul de 

planificare a familiei şi 

cabinetul „Şcoala mamei”. 

Acţiunile realizate au avut 

drept scop sensibilizarea şi 

creşterea gradului de 

conştientizare a publicului 

larg asupra fenomenului  

TFU, informarea 

populaţiei privind 

metodele de prevenire a 

TFU. 

Comisia Teritorială 

TELENEŞTI  

Lecţii cu tema „Fenomenul traficului de fiinţe 

umane”, unde au fost derulate spoturi sociale de 

prevenire a traficului de fiinţe umane şi 

consecinţele acestui fenomen.   

Seminar cu CI „La Strada”.  

În localuri publice (DASPF; CTAS, ATOFM; holul 

Consiliului raional, primării) au fost amenajate 

ungheraşe cu materiale (postere, broşuri). 

În instituţiile de 

învăţământ din raion au 

fost organizate măsuri 

educative  cu elevii 

claselor VII-XII.  

Seminarul a fost destinat 

asistenţilor sociali 

comunitari, unde au fost 

repartizate materiale  

informaţionale. 

E de menţionat că şefii de 

post din primării  au 

contribuit şi participat la 

organizarea activităţilor 

din localităţi.  

Comisia Teritorială 

OCNIŢA  

A fost difuzat pe postul local de televiziune 

spoturile sociale expediate din partea CN CTFU.  

 

 

 

 

 

17.10.2013 – grup de lucru cu reprezentanţii 

DASPF care ce a abordat fenomenul TFU.  

 

 

Publicarea în ziarul raional „Stelele Nordului”  a 

unui articol de informare a populaţiei referitor la 

consecinţele acestui fenomen, acordarea de sprijin 

şi asistenţă victimelor şi potenţialelor victime ale 

TFU.  

 

În mai multe instituţii de învăţământ la orele de 

dirigenţie s-a discutat despre prevenirea şi 

combaterea TFU, au fost organizate concursuri de 

desen, fiind implicaţi elevii liceelor claselor 

absolvente. 

24 octombrie - şedinţa 

Comisiei teritoriale în 

cadrul căreia s-au făcut 

totalurile şi analizate 

dificultăţile întîlnite la 

organizarea  Săptămînii 

Antitrafic. 

 

 

 

 

S-a propus implicarea pe 

viitor  a mai multor 

organizaţii şi instituţii. 

 

Comisia Teritorială 

NISPORENI  

15 octombrie - afişate pliante informative antitrafic 

şi PLURAL - Moldova 2013, pe panourile 

informative, în localităţile raionului Nisporeni. 

 

16 octombrie 2013 - în cadrul bibliotecilor, 

Prin intermediul mass-

media locală în zilele de 

14 – 18 octombrie a fost 

difuzat un spot 

informaţional, despre 
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căminelor s-au desfăşurat expoziţii, dezbateri, 

referitoare la traficul de fiinţe umane din Republica 

Moldova.  

 

Şedinţă cu 16 primari şi 40 ingineri cadastrali la 

care au fost prezenţi preşedintele Vasile Bîtca, 

vicepreşedintele Ion Munteanu.  

 

17 octombrie 2013 – în 6 sate - ore de dirigenţie cu 

tematica: ”Ziua europeană de combatere împotriva 

TFU” unde s-a discutat riscurile la care sunt supuşi 

cetăţeni din Republica Moldova.  

 

Concursul „Gazeta de perete ” cu tema: 

”Combaterea traficului de fiinţe umane, în viziunea 

elevilor”.  

  

17 octombrie 2013, în localitatea Zberoaia (120 

persoane) şi Bălăureşti (186 persoane) la adunarea 

generală cu părinţii, unde a fost prezent şi 

Vicepreşedintele raionului Nisporeni, Ion 

Munteanu, s-a adus la cunoştinţa părinţilor despre 

pericolul TFU şi cum trebuie să se implice fiecare 

în combaterea acestuia. 

 

17 octombrie, în instituţia L.T. „ Boris Cazacu”, s-a 

organizat o oră de informare demostrîndu - le 

elevilor un spot video: „Decizia îţi aparţine”.  

   

18 octombrie, în cadrul 20 administraţiilor publice 

locale au fost organizate mese rotunde. 

 

„Prevenirea şi combaterea 

TFU”, dedicate Zilei 

europene  de combatere a 

TFU.  

Scopul întrunirilor a fost 

de a informa populaţia 

despre consecinţele  TFU, 

fiind repartizate şi  pliante 

informative. 

Scopul activităţii - 

sensibilizarea şi 

informarea publicului larg 

despre fenomenul TFU.  

 

Com. Şişcani, s. Bursuc, s. 

Bolţun, s. Bălăureşti, s. 

Bărboieni, s. Zberoaia. 

În Gimnazii şi primării s-

au  afişat pe panoul 

informativ şi placate, 

informaţii referitor la TFU.   

 

 

 

La eveniment au participat 

250 de elevii şi 

vicepreşedintele raionului 

Nisporeni, d-ul. Ion 

Munteanu.  

Au participat asistentul 

social şi medical, şeful de 

post, directorul 

grădiniţelor, psihologul, 

directorul din  gimnazii, 

unde s-a discutat şi s-a 

informat despre riscurile şi 

consecinţele TFU.  

Comisia Teritorială 

SÂNGEREI  

Cicluri de lecţii şi seminare cu tematica ”Pentru 

Sănătatea Tineretului. SIDA şi TFU pericolul 

contemporaneităţii în cadrul a 13 instituţii: 2 

gimnazii, 10 licee şi Şcoala Profesională 

Alexandreni. 

 

Etapa locală a concursurilor: ”Cel mai reușit desen 

Antitrafic” și ”Cea mai reușită poezie Antitrafic”. 

 

Şedinţa catedrei diriginţilor. Ședință cu asistenții 

sociali comunitari din toate localitățile. 

Ore de dirigenţie cu genericul: ”Identificartea 

cauzelor şi consecinţele traficului de fiinţe umane”; 

„Prevenirea TFU”; 

„Traficul de fiinţe umane: mit sau realitate”; 

„Eşti informat – eşti protejat să nu fii traficat” etc. 

 

18.10.2013 - Serată tematică cu genericul 

În instituțiile de 

învățămînt preuniversitar 

din raion a fost lansată 

săptămîna antitrafic 14 - 

18 octombrie 2013, iar în 

perioada octombrie-

noiembrie elevii au fost 

implicați în Maratonul 

raional cu genericul: 

”Pentru Sănătatea 

Tineretului. Sida și 

Traficul de ființe umane –

pericolul 

contemporaneității!”. 

Maratonul sus - numit a 

fost lansat în parteneriat cu 

Asociația Națională pentru 
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”Demnitatea ta e în mîinele tale - păstreaz-o”, cu 

desiminarea de pliante ”Ești destul de informat?” 

emise de către ”Medicii Lumii” în cadrul primăriei 

Rădoaia.  

 

Pe parcursul săptămânii antitrafic au avut loc Lecţii 

de educaţie civică cu teme: ,,Dreptul la o viaţă 

decentă”;  „Probleme stringente ale societăţii”; 

„Prevenirea implicării minorilor în diverse forme 

de munci grele”; „Traficul de fiinţe umane în 

contextul drepturilor omului”; 

”Nu traficului de ființe umane” etc. 

 

Gazete de perete cu genericul: 

„Spune NU Traficului de Fiinţe Umane”; ”Apără-ți 

viața, libertatea și demnitatea”; ”Minorii nu trebuie 

să fie exploataţi”. 

Sănătatea Familiei 

”Castitas”, Centrul de 

Sănătate Prietenos 

Tinerilor, Direcția 

Educației, Secția Tineret 

și Sport, Centrul Medicilor 

de Familie, Centul de 

Sănătate Publică, Biserica 

Ortodoxă din Moldova 

etc., cu scopul diminuării 

acestui fenomen în rândul 

minorilor. 

 

 

Comisia Teritorială 

CAHUL  

La 21 octombrie a avut loc o întrunire care a reunit 

specialişti ai instituţiilor publice locale, organizaţii 

neguvernamentale şi internaţionale, alături de 

experţi din România, prezenţi la Cahul cu suportul 

Consulatului General al României la Cahul.  

 

http://gazetadesud.md/?p=2840 

În cadrul evenimentului au fost puse în discuţie 

noile tendinţe ale TFU, rezultatele Guvernului în 

materie de îmbunătăţire a cadrului legal în 

Republica Moldova, importanţa consolidării 

echipelor multidisciplinare şi a mecanismului de 

coordonare. 

  

Comisia Teritorială 

RÂŞCANI  

În perioada 15 - 16 octombrie membri ai EMD  

au participat la seminarul „Protecţia şi asistenţa 

victimelor TFU şi a violenţei în cadrul SNR”.  

 

În instituţiile de învăţământ au fost diseminate 

spoturile sociale, la întâlnirile cu elevii.  

 

Inspectoratul de poliţie în parteneriat cu asistenţii 

sociali şi cadrele didactice au organizat întâlniri cu 

grupurile de risc.   

 

Comisia Teritorială 

EDINEŢ 

Prin intermediul mass - media (ziarul raional) 

populaţia a fost informată despre consecințele 

migraţiei atât legale cât şi ilegale şi despre 

prevenirea fenomenului TFU. 

 

Prin  şcolile din raion au fost organizate lecții cu 

tematica „Fenomenul şi consecinţele traficului de 

fiinţe umane la nivel de comunitate şi la nivel de 

ţară”, cu privire la prevenirea şi combaterea TFU. 

 

Au fost difuzate 2 filme cu privire la prevenirea şi 

combaterea TFU.  

 

Comisia Teritorială 

ORHEI  

15.10.2013 - Careu de informare în toate instituţiile 

de  învăţământ preuniversitar;  

În centrele comunitare 

multifuncţionale din satele 

http://gazetadesud.md/?p=2840
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Ore de clasă pe tema „Speranţa devine realitate”, 

„Fiinţa umană nu este de vânzare”, „Eu nu sunt 

marfă”, „Nu te lăsa traficat”.  

Difuzarea spoturilor sociale, discuţii după filme şi 

organizarea expoziţiilor de desen a copiilor -

beneficiari ai centrelor comunitare „TFU văzut prin 

prisma copiilor”. 

 

Pe parcursul întregii Săptămâni au avut loc şi mese 

rotunde, întâlniri tematice cu elevii colegiului 

pedagogic V. Lupu – unde au participat app. 100 de 

elevi.  

 

17.10.2013 – Atelier de lucru, discuţii cu elevii 

claselor liceale şi vizionarea filmului „LILIA 

Forever”.  

Expoziţie de desen şi fotografie a copiilor plasaţi în 

SAPP: „Copiii au nevoie de familie”.  

Plasarea articolului tematic în Săptămânalul 

regional „Plaiul Orheian”.  

17 octombrie 2013, în cadrul ,,Atelierului de Film” 

organizat la biblioteca publică ,,Alexandru Donici” 

din Orhei a avut loc o activitate destinată „Zilei 

Mondiale de Combatere a Traficului de Fiinţe 

Umane”. Realizatorii acţiunii au fost voluntarii 

Asociaţiei Umanitare ,,Filantropia Creştină” de pe 

lângă Biserica Românească  ,,Sfântul Cuvios Vasile 

de la Poiana Mărului”, ce au oferit tinerilor din 

Orhei un program informativ cu genericul ,,Spune 

NU Traficului de Fiinte Umane”. 

 

Activitatea a început cu o scenetă de teatru pe baza 

căreia au avut loc dezbateri şi discuţii aprinse pe 

tema traficului de fiinţe umane, iar în final a fost 

vizionat filmului tematic ,,Lilya 4ever”. 

 

Piatra, Isacova şi 

Peresecina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În timpul activităţii toţi au 

participat activ în 

expunerea propriilor păreri 

asupra celor vizionate, 

astfel ajungându-se la 

concluzia că în zilele 

noastre trebuie să fim mai 

precauţi şi mai prudenţi cu 

persoanele necunoscute, să 

nu avem încredere în 

oamenii pe care îi 

cunoaştem de puţin timp şi 

ne promit serviciu şi 

muncă uşoară în străinătate 

şi să nu lăsăm ca nevoile 

noastre să ne slăbească 

demnitatea şi integritatea 

noastră umană. 

Comisia Teritorială 

SOROCA  

Consolidarea capacităţilor specialiştilor din cadrul 

DASPF şi asistenţii sociali au fost instruiţi în cadrul 

următoarelor seminare: 

- Training „Formarea competenţelor în domeniul 

prevenirii violenţei în familie”, iniţiat de Centrul de 

resurse pentru tineret „Dacia”; 

- Seminar „Protecţia copiilor aflaţi în situaţie de 

risc şi a copiilor separaţi de părinţi”;- Seminar 

regional cu membrii Comisiilor teritoriale pentru 

combaterea TFU; 

- Masa rotundă „Eforturile comune p/u migraţia şi 

reintegrarea în Euroregiunile „Nistru” şi „Pro 

Europa Viadrina”, Frontiera Moldova - Ucraina; 

- Pe panourilor informative din primării au fost 

afişate materiale informative la tema prevenirii și 

combaterii traficului de ființe umane și violenţei în 

familie. 

Asistenţii Sociali 

comunitari au vizitat 73 

familii, s-a discutat cu 

membrii rămași acasă, 

inclusiv, copiii. 

 

Comisia Teritorială 

CĂUŞENI  

Seminar: „Priorităţi şi practici ale cooperării inter - 

sectoriale în domeniul identificării şi asistării 

În perioada 15 – 20 

octombrie 2013 asistenţii 
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victimelor şi potenţialelor victime ale TFU”.  

 

Activităţi de informare şi sensibilizare realizate de 

către EMD din localităţile raionului, cu afişarea 

placatelor şi distribuirea pliantelor informative. 

 

Întîlniri tematice în domeniul antitrafic, cu elevii 

şcolii de meserii din satul Taraclia.  

 

IP Centrul Maternal „Pro Familia din Căuşeni” şi 

IP Centrul de Asistenţă şi Protecţie a VTFU, 

activităţile efectuate în cadrul Campaniei Naţionale 

„Săptămîna AntiTrafic”, 15 - 20 octombrie 2013. 

 

15 - 20.10.2013 – pliant elaborat privind 

„Realitatea poate fi alta”, sensibilizarea publicului 

larg. 

          – au fost difuzate spoturi video bazate pe 

mărturiile victimelor TFU şi a violenţei în familie 

pentru beneficiarii ambelor centre. Participanţii au 

fost cunoscuţi cu semnele de identificare, formele 

TFU şi modurile de recrutare, care este diferenţa 

între contrabanda de oameni şi traficul de fiinţe 

umane (participanţi - 19 persoane). 

               - 3 voluntari ai Centrului au participat la 

expoziţia de fotografii şi desene cu genericul 

„Atitudine împotriva TFU”. În urma totalurilor toţi 

participanţii au ocupat locuri premiante. 

16.10.2013 în baza filmului „Lilia 4ever” cu 

beneficiarii au fost discutate cauzele, etapele 

traficului de fiinţe umane, metodele de protecţie 

posibile, organizaţiile la care victimele pot apela 

după suport.  

17.10.2013 a fost realizat un training „Traficul de 

fiinţe umane mit sau realitate”, în urma căruia 

participanţii cunosc care sunt consecinţele de scurtă 

durată şi de lungă durată asupra personalităţii 

omului (participanţi – 20 persoane). 

18.10.2013 a fost difuzat materialul video – 

spectacolul „Oameni ai nimănui”. Din discuţia în 

baza celor vizionate participanţii au evidenţiat 

consecinţele separării pentru o lungă durată a 

copiilor de părinţi (participanţi – 21 persoane). 

18.10.2013 – 5 beneficiari şi 2 voluntari ai centrului 

au participat la concursul de artă Moldova ATIP, 

Corpul Păcii, care a ilustrat atât consecinţele TFU, 

cât şi viaţa copiilor, femeilor şi bărbaţilor din 

Moldova. În urma totalurilor efectuate unul din 

voluntari a luat I loc. 

Instituţiile preuniversitare au organizat:  

 distribuirea pliantelor informaţionale  

 concurs de fotografie „Nu fi şi tu o 

victimă”(clasele I - XII) 

 difuzarea spotului video bazat pe mărturiile 

VTFU şi a victimelor violenţei în familie. 

sociali comunitari, şi 

specialiştii DASPF au 

participat la seminarul 

organizat de Centrul 

Internaţional „La Strada”.  

 

DASPF în comun cu 

ATOFM -  au participat 60 

de tineri şi angajaţi.  

 

 

 

 

 

 

Au fost editate 200 bucăţi. 

Pliante şi distribuite 

persoanelor interesate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participanţi – 22 persoane 
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Comisia Teritorială  

CIMIŞLIA  

15 - 18 octombrie - dezbateri publice şi mese 

rotunde în 6 şcoli. 

 

 17 octombrie - şedinţa informativă cu asistentele 

medicului de familie (48 participanţi) distribuirea 

pliantelor format A4 (50 exemplare în limba 

română şi 50 exemplare în limba rusă). 

18 octombrie – în ziarul local „Gazeta de Sud” a 

fost publicat articolul „Spune NU traficului de 

fiinţe umane”;  

Acţiune de informare în comunitate (Flashmob) în 

centrul or. Cimişlia cu participarea a 23 voluntari şi 

psihologul CSPT „Tineri pentru Tineri” + parteneri 

Centrul de Creaţie al Elevilor din Cimişlia  - filmat 

de Media TV Cimişlia 18.10.2013 ora 14.15 - 

14.45; 

Reportaj la Media TV Cimişlia „Flashmob 

antitrafic” durata 3 min (difuzat 18 - 24.10.2013 în 

reţeaua AICI TV – 7 raioane). 

Concursuri de desene şi 

esee.   

 

 

Au fost diseminate foi 

volante, pliante vizavi de 

temă, publicate articole în 

ziarele şcolare, au fost 

amenajate panouri 

informative, expoziţii de 

postere în 8 şcoli. 

Comisia Teritorială  

IALOVENI  

În perioada 15 - 20 octombrie a fost marcată 

Săptămâna Antitrafic prin activităţi de sensibilizare 

de către colaboratorii IP Ialoveni în parteneriat cu 

Secţia Administraţie Publică, în parteneriat cu CI 

„La Strada” şi liceul teoretic „Ion Pelivan”, satul 

Răzeni.  

Au fost repartizate 

materiale informative 

(pliante, broşuri, etc.) 

Comisia Teritorială 

STRĂŞENI  

Seminar cu asistenţii sociali comunitari din 

primăriile raionului cu privire la sensibilizarea şi 

informarea cetăţenilor despre fenomenul TFU.  

Masa rotundă în cadrul centrului de zi în s. Cojuşna 

– focusat pe activitatea de prevenire antitrafic.  

 

Comisia Teritorială 

HÂNCEŞTI  

Şedinţe organizate de asistenţii sociali comunitari –

cu potenţialele victime ale TFU.  

În instituţiile de învăţământ din raion au fost 

diseminate DVD - urile ce au conţinut cele 4 

spoturi sociale.  

Au fost desfăşurate activităţi de informare şi 

discuţii cu victimele TFU (inspectoratele de poliţie, 

colaboratorii din cadrul Procuraturii raionale) etc.  

Au fost distribuite 

materiale informative  

Comisia Teritorială 

BĂLŢI  

A fost plasat comunicatul de presă pe pagina 

www.balti.md  

La televiziunea locală TV-BĂLŢI au fost difuzate 

mărturii ale victimelor TFU. Această activitate se 

va realiza şi în continuare pe parcursul anului.  

În perioada 16 - 17 octombrie, ATOFM au 

organizat seminare informativ cu genericul 

„Prevenirea şi combaterea TFU”.  

În cadrul Săptămânii Antitrafic în unele instituţii de 

învăţământ preuniversitare, după promovarea 

activităţilor informative de informare şi prevenire a 

TFU, a fost organizată expoziţia mobilă foto, de 

către Centrul de criză familială „Sotis”. 

Activităţile de prevenire 

realizate în cadrul 

Campaniei Naţionale 

„Săptămâna Antitrafic” a 

sensibilizat copii şi tinerii 

din zona de apartenenţă a 

mun. Bălţi şi au consolidat 

capacităţile profesionale a 

zeci de profesionişti.  

Comisia Teritorială 

BASARABEASCA  

A fost replicată expoziţia de fotografie şi desene cu 

genericul „Atitudine împotriva TFU” de către 

DASPF în parteneriat cu postul de televiziune local.  

 

 

http://www.balti.md/
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Organizarea şedinţelor cu prestatorii de servicii 

sociale din raion. 

Comisia Teritorială 

DONDUŞENI  

Seminar cu asistenţii sociali comunitari privind 

aspectele speciale în investigarea cazurilor de TFU.  

 

Asistenţii sociali comunitari au asigurat asistenţă 

informaţională adolescenţilor din instituţiile de 

învăţământ cu privire la combaterea TFU.  

 

Comisia Teritorială 

LEOVA  

A fost organizat trainingul pentru beneficiarii 

Centrului de Informate şi Documentare pentru 

Tineret din or. Leova cu genericul „Omul nu e 

marfă”.  

 

A fost organizată expoziţie de carte în cadrul 

bibliotecii publice raionale la tema TFU. 

 

Au fost distribuite pliantele informaţionale despre 

TFU în cadrul APL de nivelul II şi I,  a spoturilor 

informaţionale, dar şi a spoturilor informaţionale de 

pe DVD-urile recepţionate din cadrul SP. 

 

7 licee  au beneficiat de informare în contextul 

derulării spoturilor sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia Teritorială  

UNGHENI  

A fost rulat DVD-ul cu filmele tematice prin 

intermediului televiziunii locale. 

 

În perioada 15 - 16 octombrie – a fost organizată 

masa rotundă pentru Asistenții sociali comunitari 

cu tematica „Traficului de ființe umane. 

Consecințele. Metodologia de prevenire. Practicele 

bune”. Distribuirea materialelor tematice.  

La punctele vamale or. Ungheni şi s. Sculeni şi 

Centrele medicilor de familie au fost furnizate 

materiale informative.  

La 18 octombrie – în incinta Centrului „Cuplu 

părinte - copil”, or. Corneşti a fost organizată masa 

rotundă în contextul prevenirii şi combaterii TFU  

de către DASPF. 

 

50 copii din L.T.„G. Asachi„ şi Gimnaziul Valea 

Mare, au participat la seminarul instructiv privind 

fenomenul traficului de fiinţe umane.   

 

Comisia Teritorială  

GLODENI  

La Postul de televiziune TV Prim GLODENI şi în 

instituţiile preuniversitare de învăţământ a fost 

diseminat DVD-ul cu cele 4 spoturi sociale şi 

multiplicat suportul video, însoţit de informarea 

elevilor privind riscurile TFU.  

 

Comisia Teritorială  

CĂLĂRAŞI  

 

 

 

 

 

Inspectoratul de Poliţie, prin intermediul şefilor de 

post şi ofiţerii de sector, a întreprins măsuri de 

prevenire cu caracter general, fiind organizate 12 

lecţii de sensibilizare la care au participat 637 elevi.  

 

ATOFM a organizat o şedinţă de training al 

Clubului muncii la care au participat 6 persoane, iar 
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în cadrul a 2 seminare au participat 16 persoane în 

căutarea unui loc de muncă din satul Dereneu şi 16 

persoane din satul Hogineşti.  

 

În perioada 15 - 20 octombrie 2013, Centrul de 

Sănătate Prietenos Tinerilor „Vita - Longa”, 

subdiviziunea CMF Călăraşi – a organizat o serie 

de activităţi la care au participat 195 de tineri cu 

vârsta între 15-20 de ani.  

 

3 seminare informative în Colegiul Pedagogic la 

care au participat 90 de beneficiari, un seminar - 

informativ în Liceul vocaţional din Colegiul 

Pedagogic cu participarea a 25 de persoane, 2 

seminare - informative în Liceul din s. Sipoteni la 

care au participat 60 persoane. 

Masă rotundă pentru tinerii - voluntari ai Centrului 

Vita - Longa la care au participat 20 de persoane.  

8 prelegeri şi convorbiri la care au participat 140 de 

persoane.  

Direcţia de Învăţământ – ghidul „Formarea 

deprinderilor de viaţă pentru prevenirea TFU”.  

Un grup de diriginţi au fost instruiţi în metodologia 

„Fir de nisip”.  

În instituţii s-au desfăşurat activităţi diverse (mese 

rotunde, întâlniri cu medicii, poliţiştii, editate ziare 

de perete, pliante, emisiuni radiofonice).  

 


