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CONTEXT GENERAL 
__________________________________________________________________________________ 
 
Al treilea an consecutiv, în perioada 16-23 octombrie 2014 a fost desfăşurată Campania naţională 
„Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” cu sloganul „Protejat de comunitatea 
antitrafic”. Campania a avut drept scop prevenirea traficului de fiinţe umane (TFU) prin informarea 
populaţiei, în special a tinerilor, despre riscurile legate de acest fenomen cu accent pe metodele de 
recrutare în mediul on-line.  
De asemenea, comunitatea antitrafic a evidenţiat accesibilitatea serviciilor şi programelor de asistenţă 
şi protecţie, dezvoltate în Republica Moldova, de care victimele şi potenţialele victime ale TFU pot 
beneficia pentru reabilitarea şi reintegrarea socială. În cadrul săptămânii au fost organizate un şir de 
activităţi în Chişinău şi regiunile Republicii Moldova precum, expoziţii de artă, ateliere tematice, 
dezbateri publice cu tinerii şi flashmob-uri. Activităţile au fost desfăşurate în contextul marcării, în 
data de 18 octombrie, a „Zilei europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane", care a fost 
desemnată pentru prima dată în anul 2007 de către Comisia Europeană. Totodată, graţie unui 
parteneriat bine consolidat în cadrul comunităţii antitrafic, SP şi organizaţiile partenere, precum CI 
“La Strada”, Fundaţia “Terre des hommes” (TdH) şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 
(IOM), au fost repartizate materiale informaţionale către consilii raionale. Astfel, menţionăm:  

- Centrul Internaţional “La Strada” -  app. 1000 materiale informative; 
- Fundaţia elveţiană “Terre des hommes” – 42 CD-uri „Păstrează-mi lumea”; 

Misiunea OIM– Postere „Plural+ Moldova”– 200 bucăţi, CD-uri „PLURAL + Moldova – 42 
bucăţi şi pliante privind Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale 
TFU– 300 bucăţi; 

Campania naţională a fost reflectată şi în presă naţională, unde agenţiile mass-media au fost prezente 
la acţiunile ce au avut loc în cadrul Săptămânii antitrafic. De asemenea, site-ul www.antitrafic.gov.md 
a cunoscut o creştere a numărul accesărilor de aproximativ 3 ori (de la 140 vizualizări până la 390 pe 
zi), iar ştirile postate au avut în jur de 436 de accesări, dublu decât în perioada normală a anului. 
Pagina www.antitrafic.gov.md şi pagina SP de pe Facebook a asigurat o informare continuă a 
publicului, ceea ce a sporit numărul vizualizărilor zilnice. Mai mult de cât atât, Comisiile teritoriale au 
plasat la rândul lor, pe site-urile oficiale ale Consiliilor raionale informaţie despre acţiunile organizate 
pe parcursul întregii săptămâni, asigurând transparenţă în organizarea activităţilor. 
De menţionat, că pe parcursul Săptămânii antitrafic, Centrul Internaţional „La Strada” a promovat mai 
multe activităţi, printre care se numără şi 10 seminare, desfăşurate de formatorii Programului „De la 
egal la egal” în instituţii de învăţământ din municipiul Chişinău, Străşeni, inclusiv în raioanele de pe 
malul stâng al Nistrului – Holercani, Corjovo, Dubăsarii Vechi, unde au participat în jur de 355 
persoane.  
 
Mulţumiri 
Organizarea Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” reprezintă 
dovada parteneriatului între autorităţile publice, societatea civilă şi organizaţiile interguvernamentale 
în domeniul prevenirii TFU. În acest sens, Secretariatul permanent aduce mulţumiri Ministerului 
Tineretului şi Sportului şi programului de voluntariat ATIP Moldova, Ministerului Culturii, Muzeului 
Naţional de Istorie al Moldovei, Bibliotecii municipale „B. P. Haşdeu”, Centrului Internaţional „La 
Strada”, Misiunii OIM în Moldova, Centrului de Investigaţii Jurnalistice şi Comisiilor teritoriale.  
Un mesaj de mulţumire şi un îndemn de a realiza activităţi de informare şi sensibilizare pe tot 
parcursul anului. 
 

În vederea bunei organizări a Campaniei naţionale a fost elaborată 
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Matricea activităţilor1, accesibilă publicului larg,  

 
proiectul a fost prezentat şi deschis pentru completări, ajustări în cadrul şedinţei Grupului tehnic de 
lucru al SP în data de 23 iunie, curent. În vederea diseminării informaţiei cu privire la acţiunile 
preconizate în perioada de referinţă, la 9 octombrie 2014, a avut loc şedinţa de lucru cu secretarii 
Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane (CT) şi cu coordonatorii Echipelor 
multidisciplinare raionale (EMT). În cadrul evenimentului a fost menţionat faptul că, Comisiile 
teritoriale sunt responsabile de coordonarea organizării şi desfăşurării campaniilor de informare, a 
seminarelor şi întrunirilor în oraşele şi satele din unitatea administrativ - teritorială, în scopul 
informării populaţiei despre consecinţele migraţiei ilegale şi ale TFU. De asemenea, conform 
prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 228 din 28.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de 
activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire, 
coordonatorul echipei multidisciplinare teritoriale este responsabil de coordonarea organizării, la nivel 
teritorial, a campaniilor de informare pentru grupurile-ţintă. În acest context, participanţii la şedinţă au 
fost încurajaţi să conlucreze eficient şi să se implice activ în organizarea activităţilor de sensibilizare şi 
informare a populaţiei în cadrul Campaniei naţionale, implicându-se în acţiunile planificate la nivel 
naţional sau local. Urmare a acestei şedinţe operative de lucru a fost dat startul Campaniei naţionale 
„Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”.  
 

I. Răspunsul comunităţii antitrafic la implementarea campaniei naţionale „Săptămâna de luptă 
împotriva TFU” la nivel central 

 
 
 
 
A fost lansată campania naţională printr-o conferinţă de presă cu sloganul „Protejat de comunitatea 
antitrafic”. Evenimentul a fost reflectat în presa naţională de către 14 agenţii mass-media 2. Prezentă 
la eveniment, doamna Ana Revenco, Directorul Centrului pentru Combaterea Traficului de 
Persoane al IGP, MAI  a subliniat, că fiind conştienţi de rolul poliţiei în prevenirea şi combaterea 

                                                             

1 http://antitrafic.gov.md/public/files/1_13-19_octombrie_Proiect_Matricea_sptmina_anti-trafic_fin.pdf  

2 Launch of the National Campaign "Week against trafficking in human beings"-  
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=1436&t=/Stiri-Pozitive/Comunicate-de-presa/Lansarea-Campaniei-Nationale-Saptamana-de-
lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane/   
Launch of the National Campaign "Week against trafficking in human beings"- http://migratiesigura.lastrada.md/blog/2014/10/16/lansarea-campaniei-
nationale-saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-cu-sloganul-protejat-de-comunitatea-antitrafic/ 
European Day against Human Trafficking – 2014 - http://infoeuropa.md/campanii-europene/ziua-europeana-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-2014/  
Anti-Trafficking Community launched national campaign "Week against trafficking in human beings"- 
http://muncitorimigranti.md/2014/10/20/comunitatea-antitrafic-a-lansat-campania-nationala-saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane/ 
"Week against trafficking in human beings" started - http://www.tv7.md/ro/social/incepe-saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane/ 
Human trafficking remains a problem in Moldova - http://trm.md/ro/social/traficul-de-fiinte-umane-ramane-a-fi-un-flagel-in-moldova/  
"Week against trafficking in human beings" started - http://www.ipn.md/ro/societate/65149  
"Week against trafficking in human beings"  http://www.dubasari.md/news/siptimana_de_lupta_impotriva_traficului_de_fiinte_umane/2014-10-17-3584  
Launch of the national campaign "Week against trafficking in human beings"- https://www.privesc.eu/Arhiva/52835/Lansarea-campaniei-nationale--
Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-  
Information activity on prevention of organ trafficking - http://usmf.md/en/news/actiune-de-informare-privind-prevenirea-traficului-de-organe/  
Moldova marks Week "to combat human trafficking”- http://www.politik.md/articles/social/r-moldova-marcheaza-saptamana-de-lupta-impotriva-
traficului-de-fiinte-umane/13676/  
Stop Human Trafficking - http://www.eurotv.md/stire-stop-traficului-de-fiinte-umane  
Flashmob in the city center. How do students promote the fight against human trafficking -  http://protv.md/stiri/social/flashmob-in-centrul-capitalei-cum-
promoveaza-zeci-de-studenti---748811.html  
In Chisinau, the "Week against trafficking in human beings" came to the end- http://www.tv7.md/ro/social/la-chisinau-s-a-incheiat-saptamana-de-lupta-
impotriva-traficului-de-fiinte-umane/  
In Chisinau, the "Week against trafficking in human beings" came to the end - http://www.ipn.md/ro/societate/65305 , http://www.ziare.md/news/la-
chisinau-sa-incheiat-saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane 

16 octombrie – Lansarea oficială a Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de 
fiinţe umane  în cadrul unei conferinţe de presă.   
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traficului de fiinţe umane, Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane, în calitate de agenţie 
specializată a Poliţiei în domeniu şi-a orientat activitatea la dezvoltarea capacităţilor de: 

- recunoaştere a semnelor, identificarea cazurilor de TFU şi asigurarea intervenţiei neîntârziate a 
poliţiei în realităţile unui fenomen foarte schimbător si dinamic; în acest scop, au fost consolidate 
capacităţile de analiză şi prognozare a tendinţelor fenomenului, fapt care a permis elaborarea unor 
recomandări argumentate privind direcţiile de intervenţie; în acelaşi context, asigurăm instruirea 
continuă a poliţiştilor privind identificarea si lucrul cu victimele traficului de persoane; 

- desfăşurarea investigaţiilor pro-active şi eficiente întru stabilirea caracterului organizat al faptelor 
ilegale, cu reţinerea şi deferirea către justiţie a tuturor infractorilor implicaţi, în special a 
organizatorilor, şi nu doar a celor cu rol episodic; în acest scop a fost optimizat schimbul de 
informaţii şi cooperarea cu omologii străini, am implementat principiul specializării ofiţerilor de 
investigaţie privind diferite forme de trafic, am aplicat metode complexe de investigaţie, inclusiv 
prin prisma laturii financiare a infracţiunilor de trafic de persoane; 

- respectarea şi protecţia drepturilor victimei; în acest scop a fost operaţionalizat mecanismul de 
referire a victimelor la asistenţă şi protecţie  necondiţionate de cooperarea cu politia, precum si a 
fost dezvoltată practica audierii victimelor vulnerabile, în special a copiilor, în condiţii prietenoase 
cu participarea psihologilor dedicaţi. Din această perspectivă, şi în continuare rămâne a fi actuală 
cooperarea cu partenerii sociali inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale.   

Nicola Harrington - Buhay, Coordonator Rezident al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Reprezentant 
Permanent al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare a menţionat eforturile tot mai mari ale 
Republicii Moldova de a se alinia standardelor şi principiilor internaţionale, precum: reforma 
organelor de aplicare a legii care se ocupă cu traficul de persoane; punerea în aplicare a Sistemului 
Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului 
(SNR); crearea unor structuri guvernamentale pentru dezvoltarea, coordonarea şi monitorizarea 
politicilor antitrafic; acoperirea financiară pentru necesităţile victimelor sunt semne ale avansării 
acestui angajament.  
Daniela Misail-Nichitin, Preşedintele Centrului Internaţional „La Strada", a menţionat că CI „La 
Strada” rămâne în continuare un membru activ al comunităţii anti-trafic cu numeroase activităţi de 
prevenire şi contracarare a fenomenului, în special Linia Fierbinte naţională 0 800 77777, care de mai 
bine de 13 ani oferă, gratuit, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, informaţii utile privind migraţia 
sigură şi prevenirea riscurilor TFU.  
Ecaterina Berejan, în calitate de coordonator al acestei campanii, a adus la cunoştinţa publicului larg, 
acţiunile ce urmau a fi organizate în perioada de referinţă, făcând un apel către agenţiile mass-media 
de a reflecta cât mai activ acţiunile ce urmau a fi realizate. 
 
 
 
 
 
 
Astfel, urmare a votului public (cel puţin 100 vizitatori ai Muzeului Naţional de Istorie) au fost stabiliţi 
câştigătorii concursului, după cum urmează: 
Locul I – Diana Şchiopu (premiul de 2000 lei) 
Locul II - Tudor Beregoi (premiul de 1500 lei) 
Locul III - Mariana Lucas (premiul de 1000 lei).  

Lucrările prezentate în format electronic în cadrul concursului au fost ulterior plasate pe site-ul 
www.antitrafic.gov.md. În cadrul expoziţiei au fost plasate şi figurinele umane, însoţite de mărturii 
reale ale victimelor, care au avut drept scop sensibilizarea vizitatorilor i cu privire la metodele de 
recrutare şi tipurile de exploatare ale traficului de fiinţe umane. De menţionat că acest eveniment a fost 

18 octombrie –  Expoziţie de Artă dedicată Zilei Europene de luptă împotriva traficului de fiinţe 
umane: În incinta Muzeului Naţional de Istorie al Moldovei a fost lansată Expoziţia de artă (fotografie, 
pictură, sculptură, modele 3-D) şi festivitatea de decernare a premiilor pentru cea mai bună lucrare 
prezentată, în baza votului popular oferit de către vizitatorii expoziţiei. 
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organizat de către Secretariatul permanent, voluntarii ATIP Moldova, Ministerul Tineretului şi 
Sportului, Ministerul Culturii, în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. 
 
 
 
 

 
Secretariatul permanent în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, Agenţia de Transplant, Procuratura 
Generală şi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu", a organizat o lecţie 
publică pentru studenţii anului 4 din cadrul USMF, viitori chirurgi, (aproximativ 50 persoane) cu scop 
de a informa şi instrui studenţii cu privire la aspectele etice în practica medicală, în vederea prevenirii 
TFU şi a traficului de organe, ţesuturi şi/sau celule. A fost oferităinformaţie despre cadrul legal 
relevant în domeniul TFU în scop de prelevare a organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor; organizarea şi 
supravegherea activităţilor de transplant în Republica Moldova. 
 

 

În cadrul şedinţei Clubului de Investigaţii Jurnaliştice, Centrul pentru combaterea traficului de 
persoane a prezentat Raportul menţionat. Scopul acestui eveniment a fost informarea obiectivă a 
jurnaliştilor despre tendinţele şi dimensiunea fenomenului traficului de fiinţe umane. Jurnaliştii au fost 
interesaţi să cunoască mai multe aspecte despre relaţiile de cooperare cu Federaţia Rusă şi Ucraina, în 
contextul în care principala ţară de destinaţie pentru TFU este Federaţia Rusă, urmată de Ucraina. La 
eveniment au participat aproximativ 10 agenţii mass-media, reflectând astfel rezultatele Raportului în 
cadrul buletinelor de ştiri. Unul dintre acestea a fost postul de televiziune TV73. Participanţi activi la 
şedinţă au fost şi specialiştii din instituţiile publice, dar şi partenerii comunităţii antitrafic.   
 
23 octombrie –  Flashmob cu sloganul  „Protejat de comunitatea antitrafic”şi lecţia publică pentru 
adolescenţi şi tineri 
 
În  23 octombrie 2014 a avut loc evenimentul de încheiere a Campaniei naţionale „Săptămâna de 
luptă împotriva traficului de fiinţe umane" în cadrul unui flashmob cu genericul „Protejat de 
comunitatea antitrafic". Participanţii la flashmob, în jur de 70 persoane, au lansat în aer baloanele, 
rostind sincronizat mesajul „PROTEJAT".  Parte a comunităţii antitrafic, partenerii prezenţi, dar 
organizatorii acestor evenimente, au ţinut să atragă atenţia despre capacitatea şi accesibilitatea 
serviciilor şi programelor de asistenţă şi protecţie din ţară de care pot beneficia victimele TFU. În acest 
sens, la eveniment au participat, domnul Antonio Polosa, şef al Misiunii Organizaţiei Internaţionale 
pentru Migraţie în Republica Moldova, doamna Daniela Misail-Nichitin, director al Centrului 
Internaţional „La Strada", Doamna Ecaterina Berejan, şef al Secretariatului permanent al Comitetului 
Naţional pentru combaterea TFU şi Alina Găină, reprezentant al Centrului Media pentru Tineri. 
Flashmob-ul a fost urmat de o dezbatere publică dedicată studenţilor din anul I de la facultăţile 
asistenţă socială, psihologie şi ştiinţe ale educaţiei, dar şi studenţi de la Colegiul Naţional de Medicină 
şi Farmacie cu tema "Prevenirea TFU din perspectiva recrutării prin intermediul tehnologiilor 
informaţionale", care a avut loc  în incinta Bibliotecii „B. P. Haşdeu". Subiectele puse în discuţie s-au 
axat pe informarea tinerilor despre eforturile comunităţii antitrafic în prevenirea şi generarea soluţiilor 

                                                             

3 http://tv7.md/ro/social/centrul-pentru-combaterea-traficului-de-persoane-femeile-devin-victime-ale-traficului-de-fiinte-
umane/  

20 octombrie –  Lecţie publică cu genericul „Cadrul legal în domeniul prevenirii traficului de organe, 
ţesuturi şi/sau celule şi a traficului de fiinţe umane cu scop de prelevare a organelor, ţesuturilor şi/sau 
celulelor. Aspecte etice în practica medicală în vederea prevenirii traficului de fiinţe umane”  

21 octombrie –  Prezentarea Raportului de analiză strategică „Monitorizarea situaţiei privind traficul  
de fiinţe umane - analiza stării si dinamicii infracţionale pentru anul 2013”. Discuţii pe marginea                    
constatărilor si recomandărilor Raportului 
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pentru combaterea acestui fenomen, inclusiv a traficului de copii. De asemenea la evenimente a 
participat şi agenţii mass-media 4. 
  
De asemenea, remarcăm, că în vederea consemnării Zilei Europene Anti-Trafic (18 octombrie), 
Ministerul Educaţiei a elaborat o circulară privind desfăşurarea Săptămânii de prevenire şi combatere a 
traficului de fiinţe umane. În context, a fost recomandată informarea tuturor factorilor de decizie din 
cadrul instituţiilor de învăţământ de toate nivelele asupra necesităţii de organizare a activităţilor 
tematice curriculare şi extracurriculare, în vederea promovării active a politicilor de prevenire şi 
combatere a traficului de fiinţe umane prin utilizarea metodelor adecvate, orientate spre elucidarea 
imaginii distructive a fenomenului în cauză, inclusiv, prin consolidarea colaborării dintre toţi actorii 
anti-trafic. Costurile estimate pentru activităţile de informare/sporire a cunoştinţelor  au fost acoperite 
din bugetul de stat, fiind parte componentă a curriculu-mui naţional obligatoriu. Aceste activităţi au 
fost suplimentate cu acţiunile realizate de către partenerii sociali care au prestat servicii în domeniul 
vizat în cadrul instituţiilor de învăţământ de toate tipurile şi nivelele. 
 

II. Răspunsul Comisiilor teritoriale la acţiunile de sensibilizare şi informare a publicului larg, 
organizate la nivel local  

 

 
Din informaţiile acumulate, 9 Comisii teritoriale au elaborat Planuri de activitate privind 
implementarea Campaniei naţionale “Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, la 
nivel local. Totodată, menţionăm că din numărul total de Comisii teritoriale (35) au prezentat 
informaţii 27. Comisiile teritoriale au organizat şedinţe preparatorii, prin care au direcţionat specialiştii 
să implementeze acţiuni de informare şi instruire. De remarcat că, în fiecare raion au fost responsabile 
diferite instituţii, precum Direcţia de Învăţământ, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, 
Direcţia Sănătate Publică, dar şi Echipele Multidisciplinare. Acţiunile au avut grupuri ţintă diferite: 
elevi, tineri absolvenţi ai şcolilor gimnaziale, familiile monoparentale, părinţi. De asemenea, în această 
perioadă un accent major a fost pus şi pe instruirea specialiştilor, beneficiindu-se de tehnica Peer to 
Peer sau ToT. În acest sens, remarcăm o serie de acţiuni precum: mese rotunde, seminare, dezbateri 
publice. Comisiile teritoriale au utilizat activ resursele media existente în raioane precum posturi de 
televiziune locală, ziare tipărite şi on-line. De asemenea, pentru asigurarea transparenţei, informaţii 
despre organizarea Săpătămânii antitrafic au fost plasate şi pe site-urile Consiliilor raionale.  
 
În acest sens, avem următoarea imagine:  
 

1. Municipiul Chişinău – În cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitare din mun. Chişinău, 
unde responsabil de activitate a fost Direcţia Generală de Educaţie, Tineret şi Sport au fost 
organizate următoarele activităţi:  

 

                                                             

4 http://protv.md/stiri/social/flashmob-in-centrul-capitalei-cum-promoveaza-zeci-de-studenti---748811.html  

Tipul şi denumirea activităţii Grup ţintă Număr 
Masa rotundă  cu tema „Fiinţele umane nu au preţ elevi, cadre didactice, 

părinţi 
230 

Ore de dirigenţie tematice „Tu poţi deveni victimă!” Elevi Clasele I – XII 77010 
Şedinţa consiliului de autoconducere Elevi 864 
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2. Municipiul Bălţi -  Pe parcursul săptămânii antitrafic s-au organizat activităţi cu genericul 
„Preţuieşte viaţa”, obiectivul fiind familiarizarea grupurilor şcolare cu practicile în domeniul protecţiei 
copiilor-victime ale traficului, dezbateri la subiectul „Siguranţa on-line a copiilor”, mese rotunde cu 
genericul „Pericolul TFU în RM”, „Traficul de persoane – problema lumii contemporane”.  
În cadrul orelor de dirigenţie din instituţiile de învăţământ preuniversitar a fost marcată Ziua 
Europeană de luptă împotriva TFU, fiind organizate expoziţii de fotografie, lecţii publice cu 
prezentări, campanii de informare şi sensibilizare, seminare, filme. Activităţi de prevenire s-au realizat 
şi în Centrele municipale pentru minori şi tineret. În perioada realizării Campaniei naţionale, ANOFM 
a realizat seminare informative pentru şomeri privind serviciile prestate, migraţia legală, semnele şi 
etapele traficului de fiinţe umane. Activităţi de prevenire a TFU s-au realizat şi de instituţiile publice 
ce prestează o gamă largă de servicii sociale pentru diverse categorii de persoane aflate în situaţii de 
risc. Beneficiarii Centrului de primire a copilului în regim de urgenţă „Evrica” au fost familiarizaţi cu 
pliantul „Doar tu poţi rupe lanţul traficului de fiinţe umane” elaborat de „Onoare şi dreptul femeii 
contemporane” unde au vizionat filmul „Lilia Forever”, iar voluntarii Centrului Prietenos Tinerilor 
„ATIS” au organizat piesa de teatru social „Acţionează în scenă pentru siguranţa în viaţă”.  
Centrul de criză familială „Sotis” în parteneriat cu Asociaţia „Timpul Speranţei” au organizat pentru:  

- Asistenţii sociali, psihologi seminare informative cu genericul:  „Combaterea TFU”, 
„Consecinţele TFU”   

- Lucrul şi traiul peste hotare: mituri şi realităţi 
- Târgul social „Dăruieşte o speranţă” realizat în parteneriat cu „Salut Bălţi”.  
- Centrul de plasament temporar aflaţi în situaţii de risc „Drumul spre casă”  au realizat 

activităţi de art terapie „Sculptura – Eşti protejat sub umbrela antitrafic”,  
- A 21- Kiev a organizat un seminar de instruire cu privire la profilul victimelor TFU destinat 

psihologilor, pedagogilor şcolari, reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale „Digul 
speranţei” .  

Dezbateri cu genericul „Riscul de a deveni victimă” Elevi 5874 
Concurs de desen „Traficului de fiinţe umane – NU! elevi 8690 
Concurs de eseu „Viitorul” elevi 14600 
Ore informaţionale cu tematica „Informarea tinerei generaţii asupra 
pericolului traficului de fiinţe umane 

  

Şedinţe ale Universităţii Părinţilor părinţi 12670 
Ateliere intersectoriale cu tematica „Prevenirea şi asistenţa 
multidisciplinară a copiilor  victime ale violenţei, neglijării 
exploatării, TFU” - Specialiştii în domeniul protecţiei copilului, 
asistenţei sociale, educaţiei, ordinii publice. 

Cadrele didacice şi 
manageriale 

 

Dezbateri „Factorii complexi care influenţează traficarea fiinţelor 
umane”;  Ce este traficul de fiinţe umane”  

copii 36 

Instruire  „Stop!!! Traficul de fiinţe umane!”  
Dezbateri „Cine sunt copiii care cad pradă traficanţilor”;  
Dezbateri ”Prevenirea şi combaterea  traficului de fiinţe umane  

copii 43 

Seminare informative cu tematica „Prevederile legii privind ocuparea 
forţei de muncă şi protecţia  socială a persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă” 

specialişti 61 

Şedinţa Clubului Muncii cu genericul „Realizările profesionale şi 
cariera” 
Seminar instructiv „Interviul de angajare” 
Seminare în domeniul formării profesionale 
Tîrgul locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi 

Persoane  544 

TOTAL BENEFICIARI  120622  
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La implementarea activităţilor de sensibilizare a opiniei publice privind prevenirea şi consecinţele 
TFU au contribuit asociaţiile obşteşti „Onoarea şi drepturile contemporane”, „Începutul vieţii”, 
„Timpul speranţei”, „Crucea Roşie” , voluntarii USB „A. Russo”, ai liceelor, gimnaziilor, şcolilor 
profesionale şi colegiilor din mun. Bălţi.  

 
3. Raionul Dubăsari - De remarcat că activitatea Comisiei teritoriale5 a fost reflectată pe site-ul 
www.dubasari.md şi totodată a fost asigurată transparenţa acţiunilor organizate prin intermediul 
buletinului informativ raional „Dubăsărenii”.  
În perioada 16-23 octombrie 2014, în comun cu instituţiile de învăţământ preuniversitar, Direcţia 
învăţămînt, tineret şi sport a organizat şi desfăşurat mai multe activităţi cu scopul de informare a 
publicului larg, în special a elevilor, cu privire la factorii şi consecinţele traficului de fiinţe umane şi 
anume: diverse ore de dirigenţie, dezbateri, vizionări de spoturi sociale.  
Asistenţii sociali au fost repartizate materiale informative, broşuri şi pliante cu indicarea numerelor de 
telefon a Liniei fierbinţi, adresa Centrelor de plasament temporar a victimelor TFU şi a violenţei în 
familie. 
 

Tipul şi denumirea activităţii Grup ţintă Număr 
3 seminare de instruire  Elevii din liceul din Holercani,  

Liceul teoretic ”Mihai Eminescu” 
or. Dubăsari, liceul teoretic ”Ion 
Creangă”, din satul Coşniţa.  

 

Seminar organizat de către coordonatorul EMT, cu 
tematica ”Prevenirea şi combaterea TFU şi a violenţei 
în familie”, privind implementarea HG nr. 228 din 
28.04.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de 
activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din 
cadrul SNR.  

Asistenţii şi lucrătorii sociali   

 
4. Raionul Leova - În raionul Leova, Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane a fost 
marcată de o serie de evenimentele ce au fost reflectate şi pe site-ul oficial al raionului Leova. 6 
Menţionăm că în perioada 16-23 octombrie 2014, echipa multidisciplinară raională, a acordat suport 
reprezentanţilor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în organizarea şi desfăşurarea 
sesiunilor de instruire şi consolidare a echipelor multidisciplinare teritoriale comunitare.  
 

Tipul şi denumirea activităţii Grup ţintă 
17 octombrie 2014 – seminar de instruire organizat de către secretarul 
CT şi coordonatorul EMT cu genericul „Cunoaşte – pentru a fi protejat” 
în incinta Bibliotecii publice „Valeriu Matei” din or. Leova .  
Elevii au vizionat un spot social urmat de dezbateri, au fost distribuite 
pliante, au fost informaţi despre cadrul instituţional din ţară responsabil 
de combaterea TFU. De asemenea, li s-a oferit informaţii despre Liniile 
fierbinţi din ţară la care tinerii pot să apeleze în caz de dificultate.  
De asemenea a  fost vizionat şi filmul de scurt metraj „Păstrează-mi 
lumea”.  

Elevii claselor a IX – liceul Mihai 
Eminescu şi a claselor a XII – liceul 
Constantin Spătaru.  

                                                             

5 http://www.dubasari.md/news/siptimana_de_lupta_impotriva_traficului_de_fiinte_umane/2014-10-17-3584  
6 http://leova.md/index.php?pag=news&id=768&rid=547&l=ro  
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22 octombrie 2014 - seminar de instruire  cu genericul „Rolul 
asistenţilor sociali în prevenirea şi combaterea TFU”  

Asistenţii sociali comunitari  

Instituţiile educaţionale au fost desfăşurate ore de dirigenţie cu 
tematicile: „Omul neinformat poate fi uşor traficat”, „TFU - flagelul 
zilei de azi”, „Fii atent la reţelele de socializare”; serate tematice şi mese 
rotunde: „Fii perseverent”, „Cunoaşte-ţi drepturile”, „Sărăcia şi TFU”,  
Concursuri de desene cu genericul: TFU – în viziunea elevului; adunări 
părinteşti. În cadrul orelor de dirigenţie a fost prezentat spotul publicitar 
„Păstrează-mi lumea 

Elevi, părinţi, specialişti  

 
5. Raionul Cimişlia  - Activităţile stabilite în cadrul „Săptămânii de luptă împotriva TFU” de către 
membrii Comisiei teritoriale Cimişlia au fost reflectate în „Gazeta de Sud” şi la radio „Media”. A fost 
urmată de şedinţa CSPT la care s-au elaborat şi printat postere format A-4 în limba rusă şi română care 
au fost distribuite în cadrul flashmob-ului (în valoare de 100 de exemplare). În acest sens, remarcăm 
iniţiativa Consiliului elevilor liceului teoretic „Lipoveni” care au organizat flashmob-ul „NU! 
Traficului de fiinţe umane”.  
În 21 octombrie, la postul de televiziune local, în cadrul emisiunii „Ora locală” a fost abordat 
subiectul privind consecinţele traficului de fiinţe umane.  
De asemenea, pe parcursul Săptămânii antitrafic au fost organizate: 

- concursuri de esee şi desene în 3 şcoli, dezbateri publice şi mese rotunde în 12 şcoli, 2 şedinţe 
informative dedicate elevilor cu participarea asistentelor medicului de familie, şefilor catedrei 
de dirigenţie şi reprezentanţilor administraţiei publice locale;  

- şedinţe ale consiliilor elevilor  în cadrul cărora au fost editate şi diseminate materiale 
informative, pliant, au fost amenajate panouri informative cu subiecte privind prevenirea 
traficului de fiinţe umane în 12 şcoli;  

- s-au difuzat materiale video la postul TV local şi în 4 instituţii educaţionale;  
 
6. Raionul Glodeni  - Întrunirea echipelor multidisciplinare împreună cu comisia teritorială pentru 
combaterea TFU a avut drept scop trasarea sarcinilor concrete pentru activităţile antitrafic pe perioada 
ultimului trimestru al anului 2014, dar şi a Campaniei naţionale „Săptămâna antitrafic”. În toate 19 
primării ale raionului au fost distribuite materiale informative privind profilaxia TFU, graţie 
intervenţiei medicilor de familie, specialişti din cadrul Biroului evidenţă şi documentare a populaţiei, 
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Filiala Crucii Roşii Glodeni,Oficiul Stării Civile, 
Inspectoratului de Poliţie (grupul de combatere a TFU), Direcţia învăţământ, la rândul lor au diseminat 
materialele informative în colectivele subordonate, purtând şi discuţii la temă. În cadrul şedinţei 
Comisiei teritoriale au fost invitaţi primarii comunei Danu, Iabloana, sat. Duşmani unde au fost aduse 
în discuţie aspecte de monitorizare a cazurilor de trafic de fiinţe umane.  
 
7. Raionul Cahul  
Data  Denumirea activităţii  Descrierea activităţii  
17.10.2014 Seminar de instruire  Seminarul a fost dedicat asistenţilor sociali 

comunitari din cadrul DASPF Cahul. 
Subiectele s-au axat pe implementarea 
activităţilor privind implementarea PNA 
2014-2016 la nivel local. De asemenea, a 
oferit o platformă de cunoaştere a actorilor 
antitrafic, fiind invitat şi delegat un ofiţer de 
investigaţii responsabil din cadrul CCTP 
Sud.  

18.10.2014 Seminar de instruire „Rolul pedagogului în Eveniment organizat de către Direcţia 
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informarea elevilor despre combaterea TFU 
şi consecinţele traficului”  

Generală Învăţământ  

19.10.2014 Masă rotundă cu tema „Combatere TFU şi 
ajutorul psihologului pentru persoanele ce 
au avut de suferit din urma TFU”.   

Evenimentul a fost organizat de angajaţii 
Centrului şi reprezentanţii bisericii 
„Emanuel” din or. Cahul 
De asemenea, reprezentanţii CCTP, 
CPDOM, şeful DASPF Cahul, Inspectoratul 
de Poliţie Cahul  

22-23 10.2014 Seminar cu tematica „Prevenirea traficului 
de persoane. Fenomen transfrontalier” 
susţinut de Organizaţia Salvaţi Copiii, 
Filiala Suceava.    

 

   
 
8. Raionul Ştefan - Vodă – Începând cu data de 20 octombrie, în instituţiile de învăţământ din raion 
au fost desfăşurate ore de dirigenţie la care au fost implicaţi în discuţii elevii, preponderent din clasele 
absolvente, privind consecinţele TFU pentru societate, prevenirea şi combaterea acestui fenomen. În 
cadrul orelor au fost prezentate spoturi sociale cu tematica sus numită, elevilor li s-au prezentat 
informaţiile despre existenţa liniei fierbinţi, paginilor electronice de informare, etc. 
La data de 30 octombrie a fost desfăşurată şedinţa Comisiei teritoriale pentru combaterea TFU, în 
cadrul căreia au fost abordate problemele întâlnite în organizarea acţiunilor de menire socială în 
perioada 16-23 octombrie. S-a propus, pe viitor, implicarea mai multor organizaţii şi instituţii.  
 
9. Raionul Făleşti – Comisia teritorială, de comun cu APL, instituţiile de învăţământ, centrele 
comunitare multifuncţionale din raion, reprezentanţii societăţii civile au marcat „Săptămîna de luptă 
împotriva TFU”, menită să informeze şi să sensibilizeze societatea asupra riscurilor şi consecinţelor 
TFU. Această iniţiativă este o dovadă a consolidării cooperării între actorii comunitari pentru 
promovarea politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii TFU. În această ordine de idei au fost 
realizate următoarele acţiuni pe întreg raionul:  

- De comun acord cu APL şi DASPFC, lucrătorii medicali s-au implicat activ în activitatea 
echipelor multidisciplinare, pentru sensibilizarea populaţiei privind problematica discriminării 
în bază de gen, violenţei în familie şi a fenomenului TFU. 

- De către medicii de familie, asistenţii sociali comunitari, şeful serviciului Asistenţă Socială 
Comunitară s-au desfăşurat în licee, gimnazii, centrele comunitare, lecţii tematice: „Familia-
mediul cel mai potrivit pentru îngrijirea şi dezvoltarea copilului”, „Problema copiilor  ale căror 
părinţii sunt plecaţi peste hotare”; „Securitatea la trafic”; „Panouri publicitare / SPUNEM NU 
TFU !!!”  

La orele de dirigenţie din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar s-a discutat despre 
necesitatea Telefonului copilului 116111, serviciul prestat de către specialiştii CI „La Strada”. 
Campania de informare s-a realizat sub două forme: 
1. Campanie directă: prin organizarea a 2 seminare informative cît şi diferite întruniri, întâlniri 
adresate: autorităţile publice locale; angajaţilor şi furnizorilor de formare profesională; şomerilor; 
2. Campania indirectă:  prin intermediul ziarului raional  „Patria mea”, pliante, panouri publicitare; 
 

Activităţi cu caracter educativ-profilactic: 
Activitatea şi denumirea  Numărul beneficiarilor 
Dezbateri  „Cine poate deveni victima traficului de 
fiinţe umane” 

15 copii, 5 părinţi 
 

Concurs de desen „Nu! Traficului de fiinţe umane” 10 copii 
 

Prezentare la calculator „Acum viaţa este de 13 copii 
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vînzare”  
Convorbire „Ce este traficul de fiinţe umane 13 copii 
Discuţii cu tematica „Abordări conceptuale privind 
traficul de fiinţe umane” 

18 copii, 4 părinţi, 3 pedagogi 

Suporturi informaţionale, Gazeta de perete: 
„Traficul de fiinţe umane este inuman” 

20 copii, 2 părinţi, 4 pedagogi 
 

Discuţii cu caracter de instruire a pedagogilor 
organizatori din centrele comunitare; 

3 pedagogi 
 

Masa rotundă cu genericul „Traficul de fiinţe 
umane: aspecte şi probleme” 

25 copii, 5 bunici, 4 părinţi, 2 pedagogi 

Vizionarea filmului documentar „Spune STOP 
traficului de fiinţe umane. Riscul de a deveni 
victimă a exploatării 

2 părinţi, 15 copii, 4 părinţi, 3 
pedagogi 

Masa rotundă cu tema „Informarea tinerilor despre 
fenomenul traficului de fiinţe umane” 

4 pedagogi 35 copii, 8 părinţi, 4 
pedagogi 

Discuţii  cu genericul „Combaterea traficului de 
fiinţe umane” 

2 părinţi, 2 pedagogi, 15 copii.  
 

Seminar cu genericul:”Traficul de fiinţe umane - 
problemă acută a societăţii” 

18 părinţi, 5 părinţi, 3 pedagogi 
 

Suporturi informaţionale, Gazeta de perete: 
„Antitrafic de fiinţe umane” 

19 copii, 1 părinte, 3 pedagogi 

Total  beneficiari 289 
 

10. Raionul Sîngerei - La nivel de Comisie teritorială a fost elaborat un plan de acţiuni „Cu privire  la 
promovarea Săptămânii antitrafic” şi printr-o circulară au fost oferite directive la toate comisiile la 
nivel de localităţi. În conformitate cu prevederile Legii nr.241/XVI din 20 octombrie 2005 privind 
prevenirea şi combaterea TFU şi a marcării Zilei Europene de luptă împotriva TFU - 18 octombrie, în 
scopul executării Procedurii de organizare instituţionale şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de 
învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul 
Ministerul Educaţiei nr. 77 din 22.02.2013, pe parcursul anului curent de studiu în instituţiile de 
învăţământ preuniversitar şi complementar din raion s-au elaborat şi se implementează planuri 
concrete de acţiuni în scopul promovării politicilor antitrafic. Astfel au avut loc următoarele activităţi:  

 
Cele mai relevante acţiuni realizate au fost 

 
N/r Denumirea activităţii 

 
Conţinut Responsabil  Grupul ţintă 

1. Şedinţa catedrei  
diriginţilor 

Comunicări. 
Elaborarea proiectului de 
activităţi pentru întreaga 
Săptămâna Antitrafic.  

Dir. adjuncţi pentru 
educaţie, organizatori 

Diriginţii de 
clase 

2. Şedinţă cu asistenţii sociali 
comunitari din toate 
localităţile 

Comunicări. 
Elaborarea proiectului de 
activităţi pentru întreaga 
Săptămâna antitrafic.   

Specialist DASPF Asistenţii sociali 
comunitari 

3.  În temeiul metodei „Fir de 
nisip” – s-au iniţiat discuţii 
în baza filmului „Încredere 
oarbă”.  

Program de prevenire a 
violenţei faţă de copii, care va 
continua pe întreg an în toate 
instituţiile de învăţămînt, 
coordonat cu DE Sîngerei 

Psihologii şcolari. Adolescenţii  
de 14-16 ani 
(91 de elevi) 
 diriginţi formaţi 

4. Ore de dirigenţie cu 
genericul: 
 „ Activităţi de prevenire a 
TFU”; 

Proiecte de lecţii Diriginţii de clase Clasele  
V-XII 
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5. Lecţii de educaţie civică cu 
subiectele: „Traficul de fiinţe 
umane în contextul 
drepturilor omului”, 
„Probleme stringente ale 
societăţii”, etc. 

Proiecte de lecţii, 
Prezentări în Power Point 

Profesorii de educaţie 
civică, în parteneriat cu 
reprezentanţi ai justiţiei  

Clasele  
IX - XII 

6. Training-uri:  
1. Atingerea majoratului.  
Mituri şi prejudecăţi. 
2. Diferenţe între prieten şi 
proxenet. 

Informare, sensibilizare. Psihologii şcolari, 
Consiliul Consultativ 
al elevilor Elevilor 
 

 
cl. IX -XII 

7. Concurs de desen cu 
genericul: 
,,Tu nu eşti marfă” 
„Spune NU Traficului de 
Fiinţe Umane”; «Minorii nu 
trebuie să fie exploataţi sub 
nici o formă». 

Gazete de perete acroşate în 
holul instituţiilor. Desene 
însoţite de mesaje scurte. 

Învăţătorii cl.primare, 
profesorul de educaţie 
plastică, 
diriginţii de  clasă. 

 
Clasele I-VI 

8 Expoziţii de cărţi cu 
tematica: ”Vrei să lucrezi 
peste hotare sună la linia 
fierbinte”; ”Nu traficului de 
fiinţe umane” 

Informare, sensibilizare.  Organizatorul, CLCT, 
bibliotecara 

Tinerii din 
localitate 

9. Şedinţa Consiliului 
Consultativ al 
Elevilor.Discuţie dirijată la 
subiectele: Să nu plecăm în 
țări străine și să acționăm în 
Moldova ca să ne fie mai 
bine acasă 

Pe parcusul anului va continua 
 Informare, sensibilizare. 

Organizatorul, 
Preşedintele CCE 

Membrii  
CCE 

10. 
 
 

Vizionarea şi discuţia 
spoturilor video:Piese de 
teatru ”Oameni ai 
nimănui”;CD-ul ce conţine 
concursul foto-video 
PLURAL+Moldova 2009-
2013 „Migraţie şi 
Diversitate” 

 Informare, sensibilizare. psihologul  şcolar, 
reprezentanţi ai 
justiţiei, APL, 
asistenții sociali 
comunitari 
etc. 

Clasele  
V - XII 

11. Pregătirea   standurilor cu 
tematica: Rolul şcolii în 
prevenirea traficului cu fiinţe 
umane.  

 Informare, sensibilizare.  Organizatorul, CLCT, 
bibliotecara 

Clasele  
V-XII 

12. Crearea panourilor 
informative cu tematica ”De 
viaţa ta răspunzi doar tu, 
spune traficului – NU!” 

 Informare, sensibilizare ASC Locuitorii 
comunităţilor  

13.  Şedinţe cu echipa de lucru în 
prevenirea cazurilor „VNET” 
. 

Mobilizare. Organizatori Coordonatorii 
acţiunilor de 
prevenire a 
cazurilor 
„VNET”. 

 
11. Raionul Călăraşi – în vederea organizării Săptămânii antitrafic, a fost elaborat planul raional. 
Astfel, au fost desfăşurate: 
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- seminare de instruire pentru asistenţii sociali comunitari, cu asistenţii parentali profesionişti,  
- în Instituţia Publică ” SAAP” a fost desfăşurată masă rotundă cu părinţii copiilor din servicii, 

inclusiv şi cu copiii;  
- a fost desfăşurat concursul desenelor cu tematica „Spune şi  tu stop violenţei!”,  
- au fost desfăşurate ore educative în cadrul instituţiilor de învăţământ de către asistenţii sociali 

comunitari şi poliţiştii de sector.  
 

12. Raionul Briceni – autorităţile publice locale au realizat următoarele activităţi: 
 
Denumirea şi conţinutul activităţii Responsabili 
Seminar de instruire  cu asistenţii sociali  cu scopul de a  planifica 
activitatea  pe  parcursul acestei  perioade. Asistenţii sociali au  
primit materiale  cu  privire la identificarea victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU.   

Fiecare asistent social a  primit  câte o  
copie  a discului primit de la 
Comitetul Naţional pentru TFU. 

Prin intermediul mass-media şi anume ziarul ,,Meleag Natal” a fost 
marcat acest eveniment, dar şi a seminarelor pericolul traficului de 
fiinţe umane şi a violenţei în familie.  

Membrii  echipei multidisciplinare   

Şedinţă cu cadrele  didactice au organizat o  masă rotundă  la care  s-
au discutat  problemele cu  care se  confruntă, dar a fost discutată şi  
problema migraţiei părinţilor, abuzul şi violenţa în familie etc.                                               

DASPF, Comisariatul de poliţie 
Briceni,  DÎTS, CMF, AFM, 
Procuratura  Briceni , Asociaţia  
Femeilor , Secţia  cultură, Biroul  
Vamal.  

În Centrele comunitare multifuncţionale precum com. Larga, s. 
Drepcăuți, s. Caracuşenii Vechi au  fost transmise  materiale fiind 
marcarea acestei Săptămâni. În cadrul Centrelor au fost invitate 
diferite  categorii de familii care au fost informate despre pericolul  
traficului de  persoane şi violenţa în familie.    

DASPF  

 
13. Raionul Ocniţa – De către CT Ocniţa, a fost realizat planul de acţiuni menit să prevină TFU, 
care a fost adus la cunoştinţă asistenţilor sociali comunitari, primăriilor, instituţiilor de 
învăţământ,diferitor structuri teritoriale, membrilor EMT. De remarcat că, mesajele adresate în cadrul 
Săptămânii antitrafic s-au axat pe 3 grupuri ţintă:   
- tinerii şi adolescenţii – în special pentru prevenirea TFU în scopul exploatării sexuale; 
- adulţi în căutarea unui loc de muncă –prevenirea TFU în scopul exploatării prin muncă; 
- publicul larg - prevenirea traficului de persoane în general.   
Astfel:  
- În cadrul instituţiilor şcolare din raion, au fost organizate concursuri de desen cu tema „Păstrează-

mi lumea” la care au participat elevii claselor primare. De asemenea, în cadrul liceelor şi 
gimnaziilor s-a desfăşurat Campania de informare referitor la navigarea pe internet  „Clik pentru 
siguranţa ta” - în cadrul orelor de clasă, a adunărilor cu părinţii. 

- De către DASPF Ocniţa a fost organizată o şedinţă cu asistenţii sociali comunitari cu tema 
„Familiile în situaţii de risc – potenţiale victime ale TFU”, în cadrul căreia s-au distribuit materiale 
informative şi s-a discutat referitor la situaţia copiilor a căror părinte /părinţi sunt plecaţi peste 
hotare şi a căror număr este în permanentă creştere. 

- Are loc permanent o dezvoltare a parteneriatelor între organizaţiile implicate în prevenirea şi 
combaterea TFU în deosebi cu ONG Stimul, Inspectoratul de poliţie, Organizaţia Teritorială 
Societatea Orbilor, Societatea Teritorială a Invalizilor, Biroul de Evidenţă a Populaţiei, CMF. 

- Prin intermediul ziarului raional Meridian – Info a fost sensibilizat publicul larg referitor la TFU 
cu publicarea unui articol, unde s-a menţionat despre consecinţele acestui fenomen, cu indicarea de 
adrese şi telefoane unde se pot adresa persoanele în caz de necesitate. 
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- În acest scop, unul din principalele instrumente de realizare a obiectivelor propuse a fost 
organizarea unei mesei rotunde. Persoanele participante au fost tineri, cu vârste cuprinse între 15 – 
26 ani, dar şi profesori, părinţi, în general persoane care interacţionează cu tinerii. Subiectele puse 
în discuţie s-au axat pe informarea acestora despre prevenirea şi generarea soluţiilor pentru 
combaterea fenomenului infracţional, inclusiv a traficului de copii. Am ţinut să atragem atenţia 
despre capacitatea şi accesibilitatea serviciilor şi programelor de asistenţă şi protecţie din raion de 
care pot beneficia victimele TFU. 

 
14. Raionul Râşcani - La nivel raional s-au desfăşurat o serie de activităţi de informare a elevilor şi 
cadrelor didactice din cadrul Liceului Teoretic ,,L. Damian”, Liceul Teoretic ,,D. Cantemir’’ şi 
Gimnaziul ,,G. Râşcanu’’. Au fost incluse la orele de dirigenţie teme privind TFU:  

- în majoritatea instituţiilor de învăţământ au fost petrecute seminare de consiliere a părinţilor şi 
profesorilor, menite să limiteze riscul implicării copiilor şi tinerilor în TFU;  

- au fost implicaţi tinerii în găsirea de soluţii pentru reducerea fenomenului dat; au fost 
dezvoltate activităţi extraşcolare şi oferite alternative educaţionale elevilor şi tinerilor proveniţi 
din familii dezorganizate, predispuşi la abandon şcolar sau familiar. În cadrul acestei 
săptămâni, prin intermediul asistenţilor sociali , au fost distribuite materiale de prevenire 
(pliante şi broşuri) care vin în sprijinul tinerilor, potenţiale, victime a acestei forme de 
exploatare. 

- activităţile enumerate au fost desfăşurate cu susţinerea reprezentanţilor organelor de drept din 
teritoriu.  

 
15. Raionul Teleneşti – în localităţile din raion au fost organizate mese rotunde cu participarea 
echipelor multidisciplinare locale măsuri educative cu elevii claselor VII-XII, lecţii cu părinţii cu tema 
„Un copil informat – un copil protejat” , „O persoană informată nu poate fi traficată”, „Fiinţele 
umane nu au preţ”, „TFU – o încălcare gravă a drepturilor omului”. De asemenea, au avut loc 
vizionări de filme în instituţiile de învăţământ din 7 comune. Totodată, în instituţiile publice 
(gimnaziu, oficiul medicilor de familie, biblioteca publică) din cadrul primăriei Văsieni, elevii, tinerii, 
graţie proiectului NOVOTECA au vizionat un şir de filme în acest sens. În scopul informării 
publicului larg despre fenomenul TFU şi consecinţele acestui fenomen în localuri publice (DASPF, 
CTAS, AOFM, holul Consiliului raional, primării, biblioteci publice) au fost amenajate spaţii special 
amenajate (cărţi, postere, broşuri). La organizarea Campaniei „Săptămâna de luptă împotriva TFU” au 
contribuit asistenţii sociali comunitari, membrii EMT comunitare, inspectoratul de poliţie, primarii şi 
alţi actori.   
 
16. Raionul Rezina – Ca rezultat a organizării Săptămânii antitrafic în r. Rezina, s-au înregistrat 
următoarele rezultate:  
Denumirea activităţii   Grupul ţintă  Responsabili  
Informarea elevilor cu privire la fenomenul 
traficului de fiinţe umane 

Elevi 36 instituţii de învăţământ 
preuniversitar  

Informarea şi instruirea directorilor adjuncţi 
din 6 instituţii de învăţământ  

Directori din gimnaziile satelor 
Pripiceni, Sîrcova, Tarasova, 
Pereni, Cinişeuţi, Mateuţi 

DÎTS şi DASPF Rezina, 
asistenţii sociali 
comunitari şi CIDDC.   

Asigurarea instituţiilor de învăţământ cu 
materiale informaţionale precum: postere, 
pliante, broşuri, material video.  
De asemenea, în liceele raionului au fost 
vizionate filmuleţul „Păstrează-mi lumea”, 
„Destine şi destinaţii”,  „Oameni ai 
nimănui”  

Elevii  Comisia teritorială  
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17. Raionul Floreşti – acţiunile întreprinse la nivelul APL au fost următoarele:  
- Distribuirea pliantelor informaţionale recepţionate din partea Secretariatului permanent al 

CNCTFU 
- Clubul Prietenos Tinerilor ,,Încredere"din cadrul Centrului Medicilor de Familie a organizat 

activităţi cu tinerii de vârsta |5-20 ani cu tematica „Spune NU, Traficului de fiinţe umane”.  
- Coordonatorul EMT raionale împreună cu elevii clasei XI liceul teoretic ,,Miron Costin” au 

organizat discuţii în Piaţa Independenţii cu tematica,,Eşti destul de informat în prevenirea şi 
- combaterea TFU?; 
- În incinta Bibliotecii publice ,,Ion Creangă” s-a desfăşurat masa rotundă cu cititorii bibliotecii 

cu tematica,,Combaterea trafilului de fiinţe umane în vizorul fiecărui participant”.  
 

18. Raionul Basarabeasca   
 

Perioada Denumirea activităţii Grupul ţintă 
17 octombrie  Seminar cu genericul „Violenţa în familie. 

Acordarea serviciilor destinate victimelor 
violenţei în familie”  

Asistenţii sociali comunitari  

20 octombrie  Seminar cu genericul „Prevenirea şi 
combaterea abuzului asupra vârstnicilor”, 
organizat DASPF în parteneriat cu ONG 
„Alinare” 

Lucrătorii sociali din raion 

23 octombrie  Centrul de resurse pentru tineret „Fenix”, or  
Basarabeasca a fost organizat un Flashmob  
cu tineretul din raion  „Nu fi indiferent”  

Tinerii din raion  

 
16-23 octombrie  
 

În centrele comunitare multifuncţionale au 
fost organizate expoziţii de desen cu 
tematica „Stop Violenţei!” şi „Eu sunt 
împotriva violenţei în familie”.  

 

 
19. Raionul Hânceşti – în perioada de raportare au avut loc o serie de acţiuni care şi-au găsit 
continuitate pe întreg anul 2014. Astfel, se remarcă următoarele acţiuni:  
Asistenţii sociali comunitari au organizat şedinţe cu familiile social vulnerabile în scop de prevenire a 
fenomenului TFU, cu difuzarea spotului publicitar „Păstrează-mi lumea”, realizat de către fundaţia 
elveţiană „Terre des Hommes” cu asistenţa financiară a Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi 
Cooperare (SDC) .  De asemenea, în vederea eficientizării lucrului asistenţilor sociali comunitari în 
domeniul asistenţei şi protecţiei copilului au fost organizate instruiri privind implementarea Hotărârii 
Guvernului nr. 270 din 8 aprilie 2014. Totodată, pe parcursul „Săptămânii antitrafic” au fost 
organizate diverse activităţi, cum ar fi: expoziţii de desen, discuţii cu elevii cu privire la prevenirea şi 
combaterea TFU.    
 
20. Raionul Cantemir – coordonatorul Echipei multidisciplinare şi secretarul Comisiei teritoriale au 
repartizat materialele informative, primite în cadrul şedinţei din 9 octombrie, descrise mai sus.  
 
21. Raionul Edineţ – autoritatea tutelară teritorială în comun cu asistenţii sociali comunitari a 
repartizat broşuri „Cunoaşte-ţi drepturile”, „Linia fierbinte – un deceniu de activitate”. Toto în această 
perioadă au fost organizate seminare pentru tinerii din liceele şi gimnaziile raionului Edineţ cu 
tematica – prevenirea TFU şi siguranţa copiilor online, au mai fost informaţi despre serviciul de 
asistenţă telefonică gratuită, sistemul de legalitate privind trecerea frontierei. Aceste discuţii au fost 
organizate în colaborare cu Biroul Siguranţă Copii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Edineţ.  
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22. Raionul Orhei  
 
Data  Denumirea activităţii Locul desfăşurării   
16 octombrie  Ore de clasă pe tema: „Speranţa devine realitate”, 

„Fiinţa umană nu este de vânzare”, „Nu te lăsa 
traficat”.  

Elevii din instituţiile de 
învăţământ preuniversitar.  

16-23 octombrie  Concurs de desen pe tema „Pericolul TFU”  Instituţiile de  învăţământ 
preuniversitar.   Şedinţe informative cu genericul „Traficul de 

fiinţe umane. Etape. Prevenire.”, „Violenţa naşte 
violenţă”. Exploatarea sexuală comercială a 
copiilor. 

 Organizarea unei expoziţii de desen a copiilor-
beneficiari ai centrelor comunitare „Traficul de 
fiinţe umane văzut de copii”.  

Centrul comunitar 
multifuncţional din satul 
Piatra,  Isacova şi Peresecina  

 Dezbateri publice urmare a difuzării filmelor a „7-
a Kafan”, „Plural + Moldova”, „Mărturii ale 
victimelor TFU”, „Destine şi destinaţii”, „Casa 
M”  

 Întâlniri tematice cu elevii colegiului pedagogic 
„Vasile Lupu”  

100 de elevi  

20 octombrie  Atelier de lucru, discuţii cu elevii claselor liceale. 
Vizionarea filmului „Lilia Forever”.  

Biblioteca „A. Donici”  

20-23 octombrie  Organizarea unei expoziţii de desen şi fotografii a 
copiilor plasaţi în serviciul de asistenţă parentală 
profesionistă „Copii au nevoie de familie”  

DASPF  

 
23. raionul Ungheni  

 
Perioada Activităţi  Responsabili  
17 octombrie Şedinţa organizată pentru membrii EMT, privind 

îmbunătăţirea funcţionării a mecanismului 
antitrafic în raionul Ungheni  

Secretarul CTCTFU  

17-18 octombrie  Derularea spotului social „Păstrează-mi lumea” la 
postul de televiziune local.  

Consiliul raional  

22-23 octombrie  Ore educative în şcoli  Direcţia generală de 
învăţământ.  

23 octombrie  Organizarea mesei rotunde în contextul prevenirii 
şi combaterii TFU pentru beneficiarii Centrului 
„Cuplul părinte-copil”, or. Corneşti cu tematica 
„Traficul de fiinţe umane. Consecinţe” 

DASPF  

   
 
24. Raionul Căuşeni – EMT comunitare au desfăşurat activităţi de informare a publicului larg, în 
special fiind pus accentul pe serviciul de asistenţă telefonică gratuită: Telefonul copilului 116111 şi 
Linia fierbinte 080077777. Totodată, asistenţii sociali comunitari au participat la seminarul de instruire 
cu privire la aplicarea prevederilor HG 228 din 28 martie 2014, HG 170 din 08.04.2014 – aspecte 
practice, modul de interacţiune a membrilor EMT în soluţionarea cazurilor”.  De asemenea, specialiştii 
ATOFM Căuşeni au organizat seminare de informare pentru absolvenţii şcolilor de meserii din raion. 
Săptămâna antitrafic a servit şi ca o platformă de bune practici, unde o delegaţie din Tadjikistan a 
vizita instituţiile mandatate în domeniul antitrafic din raionul Căuşeni.  
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25. Raionul Donduşeni - în ziarul „Pasul Nou” au fost publicate materiale informaţionale despre 
riscurile asociate acestui fenomen, cu accent pe metodele de recrutare şi programe de asistenţă şi 
protecţie a de care pot beneficia victimele şi potenţialele victime ale TFU. Totodată, în perioada de 
referinţă, asistenţii sociali comunitari au organizat seminare pentru elevii claselor a 7-12 din cadrul 
instituţiilor de învăţământ din raion cu prezentarea filmelor cu tematica „Tu nu eşti marfă” , „Decizia 
îţi aparţine” şi au fost distribuite materiale informaţionale recepţionate de la Secretariatul permanent.  
 
26. Raionul Şoldăneşti  

 
Denumirea şi specificul 

activităţii 
Responsabili  Grupul ţintă  Nr. part.  Perioada  

Seminar de instruire cu 
participarea asistenţilor sociali 
„Traficul de fiinţe umane”.  
Aducerea la cunoştinţă a cadrului 
normativ în domeniul 
nominalizat.  

Specialist DASPF Asistenţii sociali  
Membri DASPFC  
Secretarii Comisiilor 
teritoriale  

30 
 
7 
 

23 
 

16.10.2014 

Seminar Centrul comunitar din s. 
Parcani, s. Climăuţii de jos, 
Poiana, cu persoanele social 
vulnerabile  

Asistentul social 
comunitar 
APL, gimnaziul din 
satul Parcani. 
Climăuţii de Jos 
Poiana  

Persoanele identificate 
ca fiind vulnerabile  

 16-23 
octombrie.  

Dezbatere la televiziunea locală 
cu participarea membrilor 
comisiei teritoriale.  

DASPF 
CMF 
Direcţia Educaţiei 

Victimele şi 
potenţialele victime 
ale TFU  

8 spec. 18.10.2014 

Ore de informare a elevilor despre 
fenomenul TFU  

DASPFC 
Administraţia 
liceului  

Elevii liceului  100 elevi  18.10.2014 

Masa rotundă cu genericul „Un 
tânăr informat este un tânăr 
protejat”  

Asistentul social din 
com. Climăuţii de 
Jos, SAP, Centrul 
medical „Speranţa”  

Elevii instituţiilor 
şcolare  

190 
persoane  

18.10.2014 

Masă rotundă publică în căminul 
cultural din satele Răspopeni, 
Pohorca, Olişcani, Samaşcani, 
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov. În 
cadrul acestei activităţi au avut 
loc discuţii referitor la cum pot 
cetăţenii preveni fenomenul TFU.  

Asistentul social 
comunitar, 
Administraţia 
Căminului cultural.  

Locuitorii satului   19.10.2014  

Mese rotunde în satele Cotiujenii-
Mari, , Pohoarna, Samaşcani, 
Olişcani, Răspopeni, Şoldăneşti  

 Familiile social-
vulnerabile din satele 
respective  

23 
persoane  
10 familii  

23.10.2014 

Lecţii informative cu tinerele 
familii  

  70 
persoane  

 

Careu informativ cu participarea 
poliţistului de sector despre 
consecinţele TFU.  

DASPFC 
Administraţia 
instituţiilor şcolare  

 100 
persoane  

 

Total  558 persoane 
 
27. Raionul Ialoveni – pentru buna desfăşurare a campaniei, in raionul Ialoveni au fost pregătite şi 
distribuite CD-uri cu spoturi sociale video în instituţiile de învăţământ preuniversitar, cu clasele 
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liceale, din localităţile raionului. Totodată, au fost preluate materiale informative de pe pagina oficială 
a Comitetului naţional pentru combaterea TFU: www.antitrafic.gov.md şi distribuite spre informare 
instituţiilor din domeniu, în vederea sensibilizării şi informării publicului larg.   
 
În concluzie, remarcăm faptul că Secretariatul permanent, în calitatea sa de coordonator al Campaniei 
naţionale antitrafic a încurajat comunitatea antitrafic să participe activ, prin acţiuni diferite, pliabile 
mandatului fiecărei instituţii. În acest sens, considerăm că implementarea activităţii de sensibilizare 
reprezintă o platformă de interacţiune pe diferite nivele, iar experienţa cumulată în 2014 poate servi o 
retrospecţie pentru o analiză SWOT în vederea implementării activităţilor antitrafic în anul 2015.  
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