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ABREVIERI UTILIZATE ÎN RAPORT: 
ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
APC – Autoritate Publică Centrală 
APL - Autoritate Publică Locală  
CAP – Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de 
fiinţe umane 
CCCEC – Centrul pentru combaterea crimelor economice şi a corupţiei  
CCTP – Centrul pentru combaterea traficului de persoane 
„La Strada” – Centrul internaţional pentru protecţia şi promovarea drepturilor femeii  „La 
Strada”  
CN – Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 
CP – Cod Penal  
CPP – Cod de Procedură Penală  
GRETA - Grupul de experţi privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane  
GTiP – Raportul Global privind Traficul de Persoane 
HG – Hotărârea Guvernului  
ILO – Organizaţia Internaţională a Muncii 
MAEIE – Ministerul Afacerilor  Externe şi Integrării Europene  
MAI – Ministerul Afacerilor Interne 
ME – Ministerul Educaţiei 
MF – Ministerul Finanţelor 
MJ – Ministerul Justiţiei  
MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
OIM – Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova 
ONG - Organizaţie neguvernamentală  
OI – Organizaţie Internaţională 
OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa  
PN – Plan Na�ional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane  
PSA – Plan Specific Adi�ional la PA 
PG – Procuratura Generală  
RM - Republica Moldova 
SP – Secretariat Permanent 
SIS – Serviciul de Informaţii şi Securitate  
SNR – Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor 
victime ale traficului de fiinţe umane 
SUA – Statele Unite ale Americii 
TC- Trafic de copii 
Tdh – Fundaţia Elveţiană „Terre des Hommes” 
TFU – Trafic de fiinţe umane 
VTFU – Victime ale traficului de fiinţe umane 

- Activită�i cu scop identic 
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Sumar Executiv 
 

Necesitatea elaborării unui raport de monitorizare a gradului de realizare a PN 
şi PSA reiese din prevederile alin. 3 al art. 9 prim din HG nr.472, conform căruia SP 
„monitorizează şi evaluează realizarea politicilor în domeniul prevenirii si combaterii 
TFU de instituţiile abilitate la toate nivelurile administraţiei publice, precum şi de 
către OI, ONG cu activităţi in domeniu”. Modul imperativ al respectivului alineat 
reprezintă o urmare logică a acelor măsuri întreprinse de legiuitor în vederea 
implementării acţiunilor şi recomandărilor de prevenire şi combatere a TFU. Procesul 
de monitorizare şi evaluare, implică respectarea obligaţiei pozitive de realizare a PN 
de către fiecare APC, ori o astfel de abordare exclude potenţialul comportament 
arbitrar al instituţiilor faţă de angajamentele ce le revin. Mai mult decît atît, Grupul de 
experţi GRETA invită autorităţile moldoveneşti să ia în considerare punerea în 
aplicare a evaluării independente a Planului Naţional, ca un instrument de evaluare a 
impactului activităţilor pentru planificarea politicilor viitoare şi luarea măsurilor de 
combatere a traficului de fiinţe umane1. 

De menţionat că procesul de monitorizare s-a extins asupra ambelor planuri 
naţionale, însă materialele acumulate au fost concentrate doar într-un singur raport 
care generalizează rezultatele obţinute de către APC, APL în parteneriat cu ONG şi 
OI. 

Procesul de monitorizare a cuprins perioada 2011 şi respectiv, activitatea a 13 
APC a căror informaţie a fost completată de 19 ONG şi OI, parteneri conform PN şi 
PSA. Informaţia acumulată, se referă la situaţia de facto a 86 de activităţi din PN şi 26 
din PSA.  

Raportul urmăreşte fiecare activitate separat, stabilind dacă a fost sau nu 
realizată, venind cu comentarii şi cu recomandări atunci cînd este necesar. De 
menţionat că recomandările se regăsesc în conţinutul raportului, acestea succedînd 
imediat activităţile în cauză. 

Astfel, dintr-un număr total de  113 de activităţi au fost realizate 85, iar 13 au 
fost realizate parţial. Activităţile realizate parţial sunt acele activităţi care au fost puse 
pe rol însă nu au fost consumate. Multe din aceste activităţi figurează ca obiective 
strategice în proiecte comune cu ONG şi OI şi respectiv urmează a fi realizate în 
viitorul apropiat. Dacă termenele necesare pentru consumarea activităţilor realizate 
parţial depăşesc perioade rezonabile, acestea se vor regăsi în planurile naţionale ce 
urmează a fi elaborate. În acest sens, responsabililor de realizare şi partenerilor li se 
rezervă dreptul de autodeterminare în raport cu activităţile realizate parţial iar dacă 
este cazul şi asupra activităţilor nerealizate.  

                                                            
1 Punct 2, Anexa 1, Raport privind implementarea de către Republica Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind 
Lupta Împotriva Traficului de Fiinţe Umane. 
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De menţionat că multe din activităţi au fost realizate datorită suportului generos 
acordat de către parteneri. Din informaţia furnizată se poate sigur de constatat că 
parteneriatul ONG, OI şi APC a rezultat în realizarea cu succes a circa 70 de activităţi 
din numărul total. Acest proces unitar şi complex de funcţionare a parteneriatului APC 
şi ONG/OI se reflectă asupra succeselor generale a societăţii noastre, înregistrate în 
promovarea şi realizarea politicilor sociale. Construirea cu succes a acestui parteneriat 
rămîne a fi un deziderat prioritar, ori trebuie de recunoscut că lipsa suportului acordat 
de parteneri ar influenţa negativ oscilaţiile balanţei ce măsoară succesele şi 
insuccesele realizărilor din PN şi PSA. Oricum, pentru viitor Guvernul urmează să-şi 
consolideze eforturile şi în domeniul respectiv. 

Trei activităţi au fost declarate irelevante iar pentru 11 din activităţi, instituţiile 
de stat nu au furnizat nici o informaţie sau s-a recurs la eschivări şi răspunsuri care nu 
au tangenţe cu scopul propriu-zis al activităţilor. Această abordare trebuie 
compromisă, deoarece nimic nu poate justifica nerealizarea măsurilor de care au fost 
vizaţi, identificate drept necesare la etapa elaborării planurilor de acţiuni. Respectivul 
raţionament vine să consolideze eforturile cadrului instituţional prin maturizarea 
pragmatică a acestuia în raport cu obiectul relaţiilor reglementate de către politicile şi 
legislaţia naţională. Doar în unele circumstanţe, identificarea eronată a instituţiei 
responsabile de realizare a dus la calificarea acţiunii drept nerealizată, ori un exemplu 
pertinent ar fi activitatea 5 din segmentul 1.2 „Elaborarea programului de susţinere a 
victimelor traficului de fiinţe umane prin repartizarea bunurilor (imobiliare, mijloace 
financiare etc.) confiscate de la traficanţii de fiinţe umane în baza deciziilor instanţelor 
de judecată, precum şi din donaţiile făcute”, pusă în sarcina MMPSF.    

 
În vederea creării unei idei exacte despre realizarea politicilor naţionale 

antitrafic, vor fi analizate succint capitolele PN şi PSA. 
 

PLANUL NAŢIONAL 
DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 

 
Capitolul 1. CADRUL DE ASISTENŢĂ 

 
Pentru îmbunătăţirea cadrului de asistenţă au fost elaborate 23 de activităţi 

dintre care 18 au fost realizate şi au avut impact general asupra: 
• măsurilor de combatere a TFU prin coordonarea activităţilor între 

subiecţii implicaţi în acest proces 
• cadrului legal şi normativ ce ţine de prevenirea şi combaterea traficului 

de fiinţe umane, precum şi cadrului ce ţine de protecţia şi asistenţa 
victimelor traficului 
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• capacităţilor organelor guvernamentale în prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane prin abordări bazate pe drepturile omului şi 
orientate spre victimă 

• capacităţilor instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea 
traficului de copii 

• accesului la informaţii şi schimbul de date la nivel naţional şi 
internaţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe 
umane 

• răspunsului strategic şi operaţional antitrafic prin ajustarea acestuia la 
noile tendinţe ale traficului de fiinţe umane 

 
De menţionat că 3 activităţi au fost realizate parţial, iar 2 activităţi rămîn 

nerealizate, deoarece pentru activitatea nr. 5 din segmentul 1.2, Capitolul I, MMPSF a 
fost incorect identificat ca responsabil, iar pentru activitatea 4 din segmentul 1.5, 
Capitolul I, nu s-a furnizat nici o informaţie de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 

 
Capitolul 2. PREVENIREA 

 
Prevenirea TFU trebuie să fie cea mai utilizată metodă de opunere faţă de 

fenomenul TFU şi tendinţele acestuia, ori practica ne demonstrează că mecanismul de 
prevenire este mai simplu de întreţinut şi utilizat decît sistemul coercitiv al statului. 
Pentru atingerea scopului ideal prevăzut de către respectivul capitol au fost formulate 
35 de activităţi dintre care 27 au fost realizate, lăsîndu-şi pozitiv amprenta asupra 
procesului de: 

• reducere a traficului de fiinţe umane prin consolidarea capacităţilor de 
autoprotecţie a cetăţenilor şi societăţii la ameninţările acestui fenomen 

• reducere a vulnerabilităţii faţă de trafic şi retraficare 
• asigurare a accesului tuturor copiilor la serviciile educaţionale de calitate 
• prevenire a traficului de fiinţe umane prin diverse măsuri administrative 
• informare şi sensibilizare a populaţiei în vederea conştientizării riscurilor 

asociate traficului de fiinţe umane şi de consolidare a capacităţilor de 
autoprotecţie la ameninţările acestui fenomen 

 
De menţionat că 3 activităţi au fost realizate parţial iar 5 activităţi nu au fost 

realizate, după cum urmează: 
- activitatea 2, segmentul 2.1, Capitolul II, îi revine Secretariatului 

Permanent 
- activitatea 23, segmentul 2.1, Capitolul II,  îi revine MMPSF 
- activitatea 38, segmentul 2.1, Capitolul II,  îi revine ME 
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- activitatea 5, segmentul 2.2, Capitolul II îi revine MAI 
- activitatea 7, segmentul 2.2 Capitolul II, îi revine MAI 
 

Capitolul 3. ASISTENŢA ŞI PROTECŢIA VICTIMELOR ŞI MARTORILOR 
 
Este necesar de a crea condiţii în care victima se va putea simţi liberă să 

coopereze cu sistemul justiţiei penale”2 . Consolidarea sentimentului de siguranţă a 
victimei TFU în raport cu organele de drept este cea mai mare miză în procesul 
combaterii TFU. Din activităţile ce vizau asistenţa şi protecţia victimelor şi martorilor 
TFU, dintr-un număr total de 13 activităţi au fost realizate 12, iar o activitate a fost 
realizată parţial. Realizarea acestora a exercitat o oarecare influenţă benefică asupra: 

• identificării timpurii a persoanelor traficate din Republica Moldova 
• asigurării asistenţei sociale şi protecţiei victimelor TFU 
• asigurării protecţiei speciale a victimelor care doresc să participe în 

calitate de martori în procesul de judecată 
• reducerii riscului persoanelor traficate de a fi supuse revictimizării şi/sau 

retraficării 
 
Capitolul 4. INVESTIGAREA ŞI URMĂRIREA ÎN JUSTIŢIE A TRAFICANŢILOR 

Indiferent de metodele proactive sau reactive, “Convenţia împotriva 
criminalităţii transnaţionale organizate”, cheamă statele să optimizeze eficacitatea 
măsurilor de descoperire şi de reprimare a infracţiunilor transnaţionale inclusiv a TFU, 
ţinînd seama de necesitatea de a exercita, în modul cuvenit, un efect de descurajare a 
infracţiunii. În acest sens din 8 activităţi prevăzute de capitolul 4, au fost realizate 6, 
acest fapt, per ansamblu, reflectîndu-se pozitiv asupra: 

• aplicării tehnicilor proactive de investigare 
• nivelului de cunoaştere a aspectelor traficului de fiinţe umane de către 

colaboratorii organelor de drept şi judiciare 
• procesului de investigare şi urmărire în justiţie a traficanţilor, 
  

 De menţionat că activitatea numărul 1 din segmentul 4.2, Capitolul IV nu a fost 
realizată (responsabil de realizare MAI), iar pentru activitatea numărul 2 din 
segmentul 4.3, Capitolul IV nu a fost furnizată nici o informaţie (responsabil Baroul 
de Avocaţi, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică). 

 
                                                            
2 Holmes Paul, Îndrumar pentru colaboratorii RM privind cele mai eficiente metode de combatere a traficului de 
persoane, OIM, 2003, pag.19, english version. 
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Capitolul 5. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 

 Deoarece Moldova este preponderant o ţară de origine pentru persoanele 
traficate, multe dintre ele sunt identificate în ţările de destinaţie şi tranzit şi devin parte 
a proceselor penale intentate de către autorităţile statelor respective. Din acest motiv, 
procedurile ce ţin de cooperarea transfrontalieră în cadrul procesului judiciar şi de 
cercetarea penală sunt foarte importante. Totodată, cooperarea internaţională pe 
domeniu se referă şi la identificarea, protecţia şi repatrierea VTFU. Cu toate acestea 
dintr-un număr total de 7 activităţi au fost realizate doar 3, iar 2 activităţi au fost 
realizate parţial. De menţionat că unele activităţi nu au fost realizate deoarece unele 
state considerau inoportună iniţierea negocierii semnării unor acorduri, de ex. 
activitatea 2 din segmentul 5.1. , astfel numărul total de activităţi nerealizate se ridică 
la cifra 2, unde: 

• Activitate 2, segmentul 5.1, Capitolul V,  îi revine MAEIE 
• Activitatea 2, segmentul 5.2, Capitolul V îi revine MJ (fiind greşit identificat 

ca responsabil). 
PLAN SPECIFIC ADIŢIONAL 

 În urma recomandărilor Raportului cu privire la traficul de persoane, ediţia 
2010, lansat de către Departamentul de Stat al SUA, Guvernul Republicii  Moldova a 
reacţionat prompt, ţinând cont de sugestiile şi recomandările specificate, elaborând un 
Plan Specific, adiţional Planului Naţional pentru anii 2010-2011. De remarcat că 
recomandările Raportului Global privind Traficul de Persoane a avut o influenţă 
enormă asupra conţinutului PSA. Raportul Global reiterează că Republica Moldova 
întâlneşte restanţe grave în procesul de investigaţie şi urmărire în justiţie a oficialilor 
de stat complici ai infracţiunii de TFU. O altă critică vizează procesul de colectare a 
datelor cu privire la infracţiunea de TFU la toate etapele procesului penal. Severitatea 
respectivelor critici constă în faptul că acestea se repetă succesiv în Rapoartele 
Globale privind TFU din 2008, 2009 şi 2010. În acest sens, respectivele domenii  
trebuiesc privite ca obiective prioritare în PN pe anii 2012-2013 şi bineînţeles dacă 
acestea nu s-au regăsit în PN, a fost corect luată decizia de a le include într-un plan 
adiţional.  
 Din numărul total de 26 de activităţi  ce se regăsesc în PSA au fost realizate 19 
iar 4 activităţi au fost realizate parţial.  Realizarea activităţilor a marcat relativ pozitiv 
procesele de: 

• investigare a cazurilor de complicitate a funcţionarilor de stat în infracţiuni 
legate de traficul de fiinţe umane 
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• creare a unui mediu de intoleranţă faţă de orice implicare ilegală a 
funcţionarilor de stat în cazurile de trafic de fiinţe umane 

• îmbunătăţirea procesului de colectare a informaţiilor referitoare la cazurile de 
trafic de fiinţe umane la toate etapele procesului penal 

• acordare de asistenţă şi protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane 
• îmbunătăţirea cooperării dintre comisiile teritoriale pentru combaterea traficului 

de fiinţe umane şi organele de drept 
• organizare a campaniilor de sensibilizare şi informare a populaţiei 

De menţionat că 3 din activităţi care se regăsesc doar în PSA, au fost declarate 
drept irelevante, acestea fiind caracterizate printr-un conţinut ambiguu sau scop ireal. 
Pentru a înţelege mesajul acestei constatări vom revedea activitatea numărul 7 din 
primul capitol al PSA care prevede în conţinutul său „evaluarea oportunităţii de a 
exclude organul de urmărire penală din procesul penal”. Excluderea propriu-zisă a 
organului de urmărire penală din procesul penal este imposibilă, ori o astfel de 
abordare sfidează  orînduirea cadrului instituţional şi a prevederilor legale. 

 
METODOLOGIA 

 
În vederea identificării corecte a gradului de realizare a obiectivelor PN de către 

APC, drept etapă premergătoare procesului de elaborare a raportului,  SP al CN a 
iniţiat procesul de dezvoltare a mecanismului de monitorizare şi evaluare a 
activităţilor prin prisma creării unui formular cu activităţi extrase din PN şi PSA, care 
au servit drept instrument de calificare a succeselor / insucceselor APC în realizarea 
obligaţiilor ce le revin conform PN şi PSA. La momentul actual metodologia de 
monitorizare şi evaluare a activităţilor APC în domeniul TFU se află încă la etapa 
iniţială de elaborare.  

De menţionat că societatea civilă şi OI au fost sesizate printr-un demers separat 
prin care s-a solicitat informaţia privind contribuţia individuală la realizarea PN şi 
PSA. 

În acest sens, metodologia de lucru a inclus acţiuni de: 
• Colectare şi prelucrare a informaţiei 
• Analiza succeselor, insucceselor şi a activităţilor irelevante. 
• Elaborare de recomandări şi concluzii. 

În lista APC figurează �i CN, ca entitate cu obiective separate de cele ale SP. 
Respectiva situaţie este confuză, deoarece conform prevederilor legale ”activitatea CN 
este asigurată de către secretariat” de aceea pentru toate activită�ile CN, responsabil 
de executare va fi SP.  
 

 
9 



Raport 12 luni 2011 

PLANUL NAŢIONAL 
DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 

 
 
 
 

Capitolul I 

CADRUL DE ASISTENŢĂ

 
 

Segmentul 1.1: “Structuri de coordonare” 

 
 
 
 

Activitatea Nr. 2 Activitate Realizată 
Crearea Secretariatului permanent al Comitetului naţional de combatere a traficului de 
fiinţe umane, elaborarea şi aprobarea cadrului de funcţionare a acestuia.  

Tardiv, însă probabil cea mai importantă realizare prevăzută de capitolul 1 a 
fost crearea Secretariatului Permanent al Comitetului naţional de combatere a 
traficului de fiinţe umane. Termenul de realizare a respectivei activităţi nu trebuia să 
depă�ească semestrul II, 2010, cu toate acestea SP î�i marchează începutul 
existen�ei tocmai în trimesterul III 2011 fiind instituţionalizat prin HG 900 din 
02.12.2011 cu privire la  modificarea şi completarea HG nr. 472 din 26 martie 2008.  
Astfel, crearea unei entităţi  noi care va asista activitatea CN în realizarea obiectivelor 
ce-i revin conform legii, poate fi considerat un succes bifat al comunităţii antitrafic. 
Importanţa acestei noi entităţi reiese din rolul său, astfel Secretariatul Permanent 
asigură suport în vederea realizării obiectivelor CN prin monitorizarea gradului de 
realizare a politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii TFU şi  prin coordonarea 
procesului de elaborare a noului PN pentru perioada ulterioară. O altă prerogativă a SP 
ţine de coordonarea şi facilitarea colaborării între toţi actorii, în realizarea acţiunilor 
de prevenire şi combaterea a TFU. De menţionat că consolidarea capacităţilor 
Secretariatului permanent (SP) al CN prin suportul continuu acordat în elaborarea 
cadrului de funcţionare a acestuia şi susţinerea/complimentarea financiară în angajarea 
a doi consultanţi-asistenţi (juridic şi social) în cadrul SP, a fost posibilă datorită 
suportului imens acordat de către OIM. În aceeaşi ordine de idei, Centrul Internaţional 
„La Strada” a participat la procesul de selectare a specialiştilor din cadrul 
Secretariatului precum şi la conceptualizarea mandatului SP al CN; ulterior, după 
crearea acestuia în august 2011, Centrul Internaţional La Strada a înaintat recomandări 
privind mandatul şi modul de funcţionare a SP.  

Tot aici este necesar de adăugat că pe perioada noiembrie – decembrie 2011, cu 
suportul OSCE un expert internaţional a contribuit la consolidarea capacităţilor SP. 

 
 
 
 

Activitatea Nr. 3 
Organizarea şedinţelor de coordonare tehnică în domeniul antitrafic .

Activitate Realizată 
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Comunitatea antitrafic continuă să-şi coaguleze eforturile prin dialogurile 
susţinute şi în cadrul şedinţelor lunare de coordonare tehnică organizate de către 
OSCE. În acest sens, este necesar de menţionat că pe parcursul anului, în incinta 
sediului OSCE, au fost organizate 22 de şedinţe la care au participat peste 40 de 
organizaţii. Mai mult decît atît, la cele 10 şedinţe regionale organizate în teritoriu au 
participat mai mult de 850 de participanţi. La şedinţele respective participanţii au avut 
posibilitatea de a face schimb de informaţii, de a face prezentări privind rezultatele 
proiectelor, de a analiza bunele practici pe întreg segmentul antitrafic, etc. 

De menţionat că OSCE a organizat şedinţe similare şi pe malul stîng al 
Nistrului. În total au fost organizate 14 mese rotunde la care au participat 400 de 
persoane.  

 
 
 

Segmentul 1.2: Cadrul legal şi de reglementare 

 
 
 
 
 

Conform mandatului �i competen�elor sale  MMPSF  nu are resursele, 
mecanismele �i posibilită�ile necesare pentru realizarea acestei activită�i. Conform 
experien�ei care o au alte state în acest domeniu, misiunea de a crea �i gestiona acest 
fond poate să-i revină Ministerului Justi�iei ori altor structuri relevante. 

În Fran�a fondul de indemnizare a victimelor este format din contribuţiile 
populaţiei generale la efectuarea contractelor de asigurare (asigurarea vieţii, 
integrităţii corporale şi asigurare de daune) transferate direct în fondul de indemnizare, 
Gestionat de Ministerul Justiţiei.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cu siguranţă, o sentinţă de condamnare a infractorului pe indicii de infracţiune 

prevăzuţi de art.206 al CP va fi dificil de obţinut în lipsa mărturiilor depuse de 
victimă. Acurateţea colectării mărturiilor depuse de VTFU şi înregistrarea digitală a 
acestora pot ajuta semnificativ procesul penal. În acest sens participanţii la procesul 

Activitatea Nr. 5 
Elaborarea programului de susţinere a victimelor traficului de fiinţe umane prin 
repartizarea bunurilor (imobiliare, mijloace financiare etc.) confiscate de la traficanţii de 
fiinţe umane în baza deciziilor instanţelor de judecată, precum şi din donaţiile făcute 

Activitate 
Nerealizată 

Responsabil: 
MMPSF 

Recomandare  
Este necesar de analizat justificarea şi propunerea MMPSF. Fondul sau programul de compensare trebuie 
să se regăsească în planurile ce urmează.  

Activitatea Nr. 6 Activitate 
Realizată 

Elaborarea standardelor/instrucţiunilor privind audierea copiilor victime-martori (cu 
referire la tehnicile de audiere, cerinţele faţă de specialiştii care sînt antrenaţi în 
procesul de audiere, cerinţele faţă de încăperea în care are loc audierea
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penal care sunt implicaţi în domeniul audierii copiilor trebuie să acorde atenţie 
deosebită intereselor majore ale copilului şi să se conformeze: 

• Convenţiei ONU privind drepturile copilului. 
• Ghidului de referinţă privind protecţia drepturilor copiilor, victime ale 

TFU din Europa, 2006, etc.. 
 “La Strada”, care este partener în realizarea activităţii respective, a elaborat 
recomandări pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu în vederea asigurării 
interesului suprem al copilului-martor pe parcursul întregului proces de urmărire 
penală şi de judecată. Recomandările grupului de experţi s-au regăsit în art. 110 al al 
Codului de procedură penală, care stabileşte modalităţi speciale de audiere a 
martorilor (vulnerabili).  
 Suplimentar, Centrul Internaţional „La Strada” a elaborat, în comun cu 
Institutul Naţional al Justiţiei, un îndrumar practic pentru specialişti: „Audierea 
copiilor victime–martori ai exploatării sexuale comerciale”.  Îndrumarul include 
descrierea conceptului Camerei de Audiere a Copilului. Primul proiect al 
îndrumarului, elaborat in 2010, a fost validat de specialiştii organelor de drept din 
diferite ţări (Moldova, Mare Britanie, Lituania, Belarus) pe parcursul unor treninguri 
organizate de Centrul Internaţional „La Strada” în 2010-2011. Definitivat şi 
îmbunătăţit pe baza experienţei specialiştilor menţionaţi, a fost publicat în limba 
română (500 ex.). Versiunea electronică a îndrumarului dat poate fi accesată pe: 
http://www.lastrada.md/publicatii/. 
 Contribuţia MAI şi a Procuraturii Generale a fost destul de modică în realizarea 
activităţii 6, însă datorită iniţiativei de modificare a Codului de procedură Penală 
(proiect de modificare care include prevederi ce reglementează relaţiile de audiere a 
martorului vulnerabil), considerăm respectiva activitate realizată.  
 
 
 
 
 
 

Recomandare : 
1.  Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea �i completarea a art. 110 CPP prin 

introducerea art. 1101  „Cazuri speciale de audiere a martorului minor”.  
2. Elaborarea şi aprobarea standardelor/ instrucţiunilor oficiale privind audierea copiilor victime-

martori” în următorul PA. 

 
 
 

Segmentul 1.3: “Consolidarea capacităţilor” 

 Consolidarea capacităţii instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe umane prin abordări bazate pe drepturile omului şi 
orientate spre protecţia victimei, reprezintă un scop primordial al oricărui stat.    
 
 
 

Activitatea Nr. 1 Activitate 
Realizată Organizarea seminarelor, cursurilor de instruire, meselor rotunde, conferinţelor 

tematice privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane cu participarea 
reprezentanţilor instituţiilor abilitate  
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Oportunitatea organizării instruirii continue în scopul sporirii nivelului de 
cunoaştin�e este şi va fi considerat un atu, exprimat de către RM. În acest sens în 
instituţiile de învăţământ de toate nivelurile au fost întreprinse măsuri de informare 
privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane prin organizarea 
activităţilor specifice domeniului educaţional: lecţii, discuţii, dezbateri, mese rotunde, 
publicaţii tematice în ziarele universitare etc. 

Cu participarea angajaţilor serviciilor minori şi moravuri, au fost organizate, 
menţinându-se la nivelul anului precedent, cca. 5000 de lecţii şi convorbiri, prin 
intermediul cărora au fost reflectate: situaţia criminogenă în rândurile minorilor, 
prevenirea violenţei în familie, prevenirea exploatării muncii copiilor, prevenirea 
fenomenul traficului de persoane etc. 
 
 
 
 

Recomandare : 
Asigurarea continuităţii acestor activită�i �i în PN ce va urma. 

 
 
 

Activitatea Nr. 4 Activitate Realizată 
Organizarea seminarelor cu reprezentanţii organelor de drept din regiuni pentru 
facilitarea identificării victimelor traficului de fiinţe umane

Astfel, în calitate de subdiviziune de dirijare şi control, CCTP (MAI) a 
organizat şi participat la 13 şedinţe de lucru a Comisiilor teritoriale din mun. Bălţi, şi 
raioanele Şoldăneşti, Briceni, Donduşeni, Dubăsari, Ialoveni, Călăraşi, Basarabeasca, 
Cahul, Comrat, Ciadîr-Lunga, Taraclia, Leova, la care au luat parte şi colaboratorii 
grupelor de combatere a traficului de persoane din comisariatele de poliţie raionale. 

În acelaşi timp CCTP a participat la desfăşurarea seminarului ce a avut 
genericul „Protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de 
fiinţe umane în cadrul Sistemului Naţional de Referire”, cu suportul Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migraţie, Centrului de politici şi analize în sănătate, 
reprezentanţii ONG-ului „Terre des Hommes”.  

Concomitent, în incinta Centrului pentru combaterea traficului de persoane, s-a 
desfăşurat şi seminarul de instruire pentru reprezentanţii organelor de drept cu tema: 
„Investigarea pro-activă a cazurilor de trafic”, organizat de către Asociaţia Femeilor 
de Carieră Juridică, programul „Centrul pentru prevenirea traficului de femei”, la care 
au participat ofiţerii grupelor pentru combaterea traficului de persoane din 
subdiviziunile teritoriale.  

În cadrul seminarului au fost puse în discuţie problemele existente în 
documentarea infracţiunilor de acest gen, precum şi despre măsurile ce necesită a fi 
întreprinse pentru a facilita investigarea pro-activă şi identificarea victimelor traficului 
de fiinţe umane. În acest context de către angajaţii CCTP, care au o bună practică în 
domeniul antitrafic, au fost relatate metodele de investigare pro-activă a cazurilor de 
trafic, oportunităţile şi deficienţele acestora. Totodată au fost aduse exemple de cazuri 
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concrete cu privire la traficul de fiinţe umane, precum şi procedeele întrebuinţate 
pentru ca acestea să fie eficient documentate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pe parcursul anului 2011, colaboratorii CCTP au participat la 75 întrevederi de 

lucru, seminare, programe, conferinţe locale şi internaţionale, organizate sub egida 
Misiunilor OSCE, OIM, SECI-GUAM, EUBAM, Interpol, Centrul Internaţional „La 
Strada”, etc. 

Pe parcursul anului 2011, CCTP a fost gazdă a 18 delegaţii din Marea Britanie, 
Danemarca, Belarus, Afganistan, Armenia, Azerbaidjan, Tadjikistan, Slovacia etc. 

În acest sens, CCTP, sub egida Ambasadei SUA în Moldova, a găzduit vizita de 
studiu şi documentare a delegaţiilor Republicii Tadjikistan şi Armenia, care au avut 
drept scop studierea cadrului juridic şi instituţional, a metodelor şi tehnicilor de 
investigare a cazurilor de trafic de fiinţe umane şi alte infracţiuni conexe şi nu în 
ultimul rînd preluarea experienţei şi celor mai bune practici ale Republicii Moldova în 
lupta contra acestui flagel al societăţii. 

Totodată, au fost organizate diverse întrevederi cu experţii OIM în cadrul 
proiectului „Susţinerea implementării componenţei de migraţie şi dezvoltare a 
parteneriatului pentru mobilitate Moldova-UE”, experţii GRETA cu privire la 
„Evaluarea eforturilor Guvernului Republicii Moldova privind implementarea 
politicilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane”, precum şi specialişti 
ai Misiunii OSCE în Moldova, în domeniul combaterii traficului de copii, pornografiei 
infantile şi evaluării pericolului drogurilor asupra copiilor.  

La fel, Centrul a fost vizitat de către Expertul independent pe probleme de 
securitate, justiţie şi afaceri interne al Comisiei Europene „Study for Euro East Police 
Project”, cu care s-a discutat problematica fenomenului combaterii traficului de fiinţe 
umane în plan internaţional. 

De asemenea, a fost găzduită şi Misiunea de monitorizare a Programului de 
contracarare a traficului de persoane pentru anii 2009-2011, constituită din 
reprezentanţii OIM din Ucraina şi cei ai Ministerului Afacerilor Externe al Regatului 
Danemarcii.  

Tot în incinta CCTP s-a desfăşurat, la iniţiativa Uniunii Europene, un training 
cu genericul „Parteneriatul pentru mobilitate dintre Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova”, la care au participat şi reprezentanţii Uniunii Naţionale pentru combaterea 

Recomandare : 
Asigurarea continuităţii activităţii cu participarea reprezentanţilor SP al CN. 

Activitatea Nr. 7 Activitate 
Realizată 

Organizarea vizitelor de studiu, ateliere de lucru, seminare regionale şi 
internaţionale pentru schimbul de bune practici în domeniul contracarării traficului 
de fiinţe umane, identificării şi protecţiei persoanelor traficate
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migraţiei a Biroului poliţiei de frontieră şi pentru străini al Ministerului de Interne al 
Slovaciei.        

Totodată, Centrul a fost vizitat de reprezentantul special şi coordonatorul OSCE 
pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Maria Grazia Giammarinaro, precum şi 
o delegaţie a Grupului Parlamentar de combatere a traficului de persoane al Marii 
Britanii. 

De menţionat, cu desfăşurarea unui curs de instruire de 3 zile pentru 
colaboratorii din cadrul a 4 posturi de grăniceri din regiunea Odesa, Ucraina în  
domeniul identificării,  şi referirii către asistenţă şi protecţie a victimelor şi 
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, organizat în comun cu Serviciul 
Grăniceri din Ucraina. 

Centrul Internaţional „La Strada”, a organizat un seminar internaţional (durata 4 
zile) pentru psihologi din Moldova, Belarus şi Ucraina cu genericul “Tehnicii de 
intervievare în interesul procedurii criminale a copiilor, care au suferit de la abuz 
sexual”. 25 specialiştilor în protecţia copilului şi psihologi din ţările menţionate au 
participat la seminar. 

Tot la acestă activitate este necesra de subliniat că OIM a Co-organizat, în 
coordonare cu Centrul Jurnalismului de Investigaţie, un seminar de instruire în 
domeniul jurnalismului de investigaţie la tema traficului de fiinţe umane. La Seminar 
au participat reprezentanţii publicaţiei „Ziarul de Gardă”, CCTP, Centrului de 
Asistenţă şi Protecţie, precum şi juriştii din cadrul OIM, care au împărtăşit cu 
reprezentanţii mass media experienţa lor de lucru în domeniul combaterii traficului de 
fiinţe umane 

 
 
 

 
 

Activitatea Nr. 8 Activitate Realizată 
organizarea unor conferinţe, ateliere de lucru, vizite de studiu” în vederea 
consolidării cooperării internaţionale, inclusiv cu EUROPOL, SECI, 
INTERPOL şi EUBAM în combaterea traficului de fiinţe umane. 

 

MAI a demonstrat o atitudine „bona fide” şi faţă de activitate 8, segm.1.3 adică 
„organizarea unor conferinţe, ateliere de lucru, vizite de studiu” în vederea 
consolidării cooperării internaţionale, inclusiv cu EUROPOL, SECI, INTERPOL şi 
EUBAM în combaterea traficului de fiinţe umane. Aici putem vorbi despre faptul că 
în perioada 31 octombrie-2 noiembrie, ministru afacerilor interne a efectuat o vizită de 
lucru în Hanoi, Vietnam, unde a participat la cea de-a 80-a Adunare Generală a 
Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale-INTERPOL, la care s-a întâlnit cu 
secretarul general al Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale Interpol, Ronald 
K. Noble. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat despre posibilitatea de 
fortificare a nivelului de colaborare internaţională poliţienească dintre Republica 
Moldova şi statele membre ale organizaţiei. 
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 Reieşind din faptul că Acordul Strategic de Cooperare cu EUROPOL a fost 
deja semnat, RM a întreprins mai multe activităţi în vederea negocierii şi semnării 
Acordul Operaţional de Cooperare. Conform Programului Naţional de implementare a 
Planului de Acţiuni RM – UE  în domeniul liberalizării regimului de vize, pentru anul 
2011, se prognoza finalizarea misiunii de evaluare de către EUROPOL a RM în 
vederea analizei situaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi respectiv 
evaluarea rezultatelor misiunii. Aprobarea iniţierii negocierilor în vederea semnării  
Acordului Operaţional de către Board-ul de Manageemnt al EUROPOL, era ca urmare 
a misiunii de evaluare menţionate.  

O altă iniţiativă de cooperarea s-a desfăşurat prin desfăşurarea celei de a doua 
fază a operaţiunii internaţionale „Akkerman-2011”, în cadrul grupului coordonator de 
lucru al misiunii EUBAM, la care au luat parte şi reprezentanţii CCTP, Europol, 
Interpol, Frontex. În cadrul operaţiunii au fost întreprinse un complex de măsuri de 
prevenire şi combatere a organizării migraţiei ilegale şi TFU, printre care: 

• organizarea filtrelor la frontiere, trasee, aeroporturi şi porturi naţionale; 
• desfăşurarea activităţilor investigativ-operative în interiorul ţărilor 

participante; 
• crearea grupelor mobile, care au patrulat frontiera de stat şi au acordat 

ajutor la documentarea cazurilor depistate. 
 
 
 
 

Recomandare : 
Identificarea resurselor financiare şi instrumentelor necasre pentru realizarea în continuare a 

exerciţiilor date  şi semnarea Acordului Opera�ional cu Europol. 

 
 
 
 
 

Activitatea Nr. 9  
dezvoltarea capacităţilor specialiştilor din cadrul agenţiilor teritoriale de ocupare a 
forţei de muncă în vederea consilierii absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt, 
tinerilor, şomerilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă  

Activitate Realizată 

Agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă în cadrul proiectului 
„Consolidarea capacităţilor Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi de reîntoarcere a 
migranţilor”, a organizat instruirea a 22 specialişti. Aceştea, fiind instruiţi în vederea  
consilierii absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt, tinerilor, şomerilor şi persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă şi au contribuit ca per total pe republică  de 
servicii să beneficieze 69197 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din care 
61340 şomeri.  

 
 
 
 
 

Activitatea Nr. 10  
Dezvoltarea capacităţilor profesionale ale psihologilor, asistenţilor sociali, 
lucrătorilor medicali din ONG-uri şi instituţiile de stat în vederea asistării 
victimelor şi agresorilor violenţei în familie, copiilor victime ale abuzului, 
neglijării, inclusiv a victimelor traficului de fiinţe umane

Activitate Realizată 
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În scopul dezvoltării capacităţilor profesionale ale pedagogilor şi psihologilor 
care activează în instituţiile de învăţămînt preuniversitar, Ministerul Educaţiei, prin 
intermediul Catedrei de psihopedagogie a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 
realizează perfecţionarea continuă a acestora în vederea asistării copiilor-victime ale 
abuzului, neglijării, inclusiv ale traficului.  

În 2011 Centrul Internaţional „La Strada” a continuat programul lansat în 2010 
pentru dezvoltarea capacităţilor prestatorilor de servicii în vederea asistării victimelor 
violenţei în familie. Programul dat a inclus organizarea unei serii de ateliere de lucru 
cu genericul „Terapia de cuplu in situaţie de risc – abordare eficientă a prevenirii 
violenţei în familie.” La cele 3 ateliere de lucru, organizate pe parcursul anului 2011 
(48 ore în total) pentru circa 28 de specialişti din diferite ONG-uri şi Centre de 
asistenţă din Republica Moldova. Instruirea a fost efectuată conform unei scheme 
stabilite, care a prevăzut combinarea instruirii cu implementarea ulterioară în practică 
a cunoştinţelor obţinute, precum şi schimbul de experienţă. Fiecare atelier de lucru 
ulterior a fost organizat luîndu-se în considerare necesităţile identificate ale 
participanţilor. Abordarea utilizată a contribuit la ridicarea considerabilă a gradului de 
cunoştinţe şi capacităţilor ale participanţilor. 

Suplimentar, Centrul Internaţional La Strada a editat un suport informaţional 
„Ce ştim despre exploatarea sexuală comercială a copiilor” adresat specialiştilor are 
vin în contact cu copii pentru a susţine eforturile de prevenire şi identificare pro-activă 
a cazurilor de abuz şi exploatare sexuală a copiilor şi facilitarea organizării asistenţei 
imediate necesare. Suportul a fost editat în limba Română şi distribuit specialiştilor în 
domeniu (peste 250 exemplare). 

 
 
 
 
 

Activitatea Nr. 14 Activitate 
Realizată Parţial Organizarea seminarelor şi conferinţelor naţionale şi internaţionale în vederea 

promovării, semnării şi implementării Codului de conduită pentru prevenirea 
exploatării sexuale a copiilor     

Pe parcursul anului 2011 Ministerul Muncii, Protec�iei Sociale �i Familiei în 
parteneriat cu Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii 
„La Strada” a organizat seminare de instruire cu tematica „Identificarea şi protecţia 
copiilor victime-martori ce au suferit în urma exploatării sexuale comerciale” adresat 
speciali�tilor din cadrul structurilor teritoriale de asisten�ă socială cu toate aceste un 
Cod de Conduită nu a fost elaborat. Activitatea respectivă a fost contramandată de 
către „La Strada” pentru primul trimestru al anului 2012.  
 

 
 

Activitatea Nr. 15 Activitate 
RealizatăDesfăşurarea activităţilor de prevenire a traficului şi exploatării sexuale a copiilor

De menţionat că în realizarea respectivului angajament, autorităţile de resort au 
fost asistate de Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor 
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Femeii “La Strada”. La Strada a organizat şi desfăşurat o campanie naţională de 
sensibilizare asupra altor forme noi de exploatare sexuală comercială a copiilor. 
Astfel, în cadrul campaniei au fost realizate următoarele activităţi: 

- s-a elaborat şi difuzat 1 spot publicitar privind vulnerabilitatea copiilor la 
exploatare sexuală comercială; 

- s-a desfăşurat două Şcoli de Instruire şi Evaluare a educatorilor „De la 
egal la egal”;  

- desfăşurarea seminarelor şi altor acţiuni de informare privind securitatea 
on-line - identificarea riscurilor privind abuzul on-line şi modalităţile de protecţie, 
unde şi cum pot solicita asistenţă;  

- s-a elaborat şi distribuit materiale informative; 
- consultanţă, prin intermediul Liniei Fierbinţi 
Conform datelor ONG ”La Strada” în rezultatul campaniei au fost: 
- instruiţi 25 educatori „De la egal la egal”; 
- informaţi 2085 copii şi adolescenţi prin intermediul a 82 seminare din 7 

raioane şi din mun. Chişinău3; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Respectivul segment presupune un ansamblu de acţiuni al căror scop strategic 
conform PN este ”asigurarea accesibilităţii informaţiilor şi schimbului de date la nivel 
naţional şi internaţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe 
umane.” Abordarea unor activităţi din segmentul respectiv vine ca reacţie la datele 
privind fenomenul TFU în Moldova, regăsite în  raportul Departamentului de Stat 
SUA cu privire la TFU, pentru perioada 2010. Conform recomandărilor SUA, 
Guvernul: - “trebuie să continue eforturile în direcţia îmbunătăţirii colectării de date 
asupra cazurilor de trafic de persoane pe parcursul tuturor etapelor procesului penal, 
inclusiv anchete, urmăriri în justiţie, condamnări şi sentinţe aplicate infractorilor 
condamnaţi pentru trafic de persoane.”  
  
 
 

                                                            
3 http://www.lastrada.md/actiuni_curente/

Segmentul 1.4: “Managementul informaţional şi cercetările” 

Activitatea Nr. 4 
Stabilirea unor mecanisme eficiente de colaborare între Centrul pentru Combaterea Traficului 
de Persoane şi instituţiile de stat, organizaţiile neguvernamentale din ţară şi străinătate 

Activitate 
Realizată

Recomandare : 
Ţinînd cont de informaţia furnizată în  MAI şi anume „pe parcursul perioadei 2010-2011 au fost 

documentaţi şi reţinuţi 9 bărba�i cu orientare sexuală netradiţională, printre care cetăţeni ai Italiei, 
Norvegiei şi Greciei”, activitatea nr.15 sau activită�i similare trebuiesc declarate prioritare în 

următoarele PN. 
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CCTP a elaborat şi negociat un proiect de acord de colaborare cu Agenţia de 

transplant a Ministerului Sănătăţii, privind colaborarea în domeniul protejării 
integrităţii corporale a cetăţenilor, prin combaterea transplantului ilicit de organe, 
ţesuturi şi celule umane, care vizează un şir de obiective, cum ar fi: 

• prevenirea traficului de fiinţe umane în scopul prelevării organelor şi 
ţesuturilor; 

• asigurarea elaborării cadrului normativ necesar pentru organizarea activităţilor 
de donare şi transplant în ţară; 

• elaborarea documentaţiei necesare pentru achiziţionarea unui sistem 
informaţional automatizat care va servi pentru evidenţa, supravegherea şi 
monitorizarea activităţilor de donare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule 
umane, precum şi pentru ţinerea Registrului donatorilor; 

• promovarea activităţilor de donare şi transplant de organe, participînd astfel la 
prevenirea traficului de persoane. 

 
Pe lîngă alte informa�ii CCTP men�ionează că a fost iniţiată procedura de 

elaborare a unui proiect de memorandum de colaborare cu Centrul de investigaţii 
jurnalistice şi a fost elaborat un proiect de memorandum de colaborare cu Asociaţia 
Obştească „Centrul naţional de prevenire a abuzului faţă de copii”.  
 
 
 
 
 
 

 Activitatea Nr. 5 
Colectarea periodică de către Secretariatul Comitetului Naţional pentru Combaterea 
Traficului de Fiinţe Umane a datelor statistice şi informaţiilor analitice referitoare la 
traficul de fiinţe umane primite de la instituţiile abilitate şi organizaţiile 
neguvernamentale    

Activitate 
Par�ial 

Realizată 

 În scopul realizării activităţii respective (şi nu doar) cu suportul OIM în cadrul 
CCTP a fost instituit un consilier juridic (fost procuror din SUA cu experienţă vastă în 
investigarea şi urmărirea penală cazurilor de trafic de fiinţe umane şi a infracţiunilor 
conexe).  
 Urmează să fie elaborat un mecanism de armonizare a datelor statistice produse 
de către actorii antitrafic, aceasta rămîne o necesitate ce va fi realizată în perspectivă 
prin intermediul unui proiect ce se află la etapa de negociere.  
 
 
 
 
 
 

 

Recomandare : 
1. Ţinînd cont de faptul că Raportul GTiP vizează procesul de colectare a datelor cu privire la 
infracţiunea de TFU ca o restanţă a R.M în 2008, 2009 şi 2010, este nevoie de perfecţionat în 
continuare procesul respectiv. 
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Activitatea Nr. 11 Activitate Realizată Pilotarea mecanismului de monitorizare a Sistemului 
Naţional de Referire prin metoda testării acesteia în 
raioanele Sistemului Naţional de Referire  

 

În 2011 Centrul Internaţional „La Strada”, cu suportul OIM a continuat sprijinul 
de expertiză  MMPSF în pilotarea mecanismului de monitorizare a SNR. A fost 
perfecţionată fişa standard pentru colectarea datelor necesare pentru monitorizarea 
implementării SNR (elaborată în anul precedent pentru EMD) şi a fost elaborată fişa 
standard separată pentru ONG-uri. A fost perfecţionat conceptul mecanismului de 
monitorizare în bază rezultatelor pilotării acestuia în anul 2010.  

În februarie 2011 MMPSF, OIM şi Centrul internaţional „La Strada” au 
organizat seminarul „Metodologia de monitorizare şi evaluare a SNR. Rezultate şi 
perspective”, unde au fost prezentate instrumentele de lucru pentru fortificarea 
capacităţilor specialiştilor din domeniul vizat în furnizarea informaţiilor relevante în 
domeniu. În rezultatul eforturilor întreprinse în martie 2011, MMPSF a colectat datele 
de la 31 EMD şi a elaborat cel de-al doilea Raport consolidat privind implementarea 
SNR pe perioada anului 2010, care conţine analiza comparativă a datelor monitorizării 
SNR în 2010 şi 2009. (Raportul poate fi accesat la: http://mpsfc.gov.md/md/rapoarte).   

În baza informaţiei obţinute, Centrul Internaţional „La Strada” a întocmit un 
raport analitic cu descrierea elementelor mecanismului de monitorizare şi evaluare a 
SNR (terminologia de lucru, scopurile monitorizării, lista indicatorilor calitativi şi 
cantitativi, fişa standard pentru colectarea datelor, structura raportului consolidat, 
recomandări pentru organizarea colectării informaţiei etc.) 
 
 
 

 

Segmentul 1.5: “Analiza, monitorizarea şi evaluarea” 

Pentru activită�ile 1, 2 �i 3 (schema ce urmează), conform datelor MAI 
“Centrul pentru combaterea traficului de persoane evaluează dimensiunile şi 
tendinţele fenomenului traficului, nu prin intermediul cercetărilor ştiinţifice, ci prin 
intermediul măsurilor întreprinse de ordin legislativ, instituţional, precum şi a 
acţiunilor pro-active.  
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Activitatea 1 ”Realizarea unor evaluări periodice pentru
identificarea tendinţelor de evoluţie a fenomenului  

Activitate 2 ”Informarea periodică a societăţii civile 
asupra fenomenului TFU în urma cercetărilor  

Activitatea 3 Realizarea unor cercetări ştiinţifice 
privind reacţia antitrafic şi evaluarea dimensiunii . 

Activitatea 4 Realizarea unor cercetări ştiinţifice în 
domeniul profilaxiei, prevenirii şi combaterii TFU  

Activitate Realizată  

Nerealizat 
Responsabil: Institutul 

de Ştiinţe ale 
Educaţiei

 
În rezultatul acţiunilor de ordin legislativ, instituţional, precum şi a măsurilor 

pro-active, întreprinse de către CCTP şi subdiviziunile subordonate MAI pe parcursul 
anului 2011, s-a înregistrat o tendinţă de descreştere stabilă a fenomenului traficului 
de fiinţe umane. 

În perioada de raport, angajaţii MAI au relevat 111 infracţiuni de trafic de fiinţe 
umane, comparativ cu 140 infracţiuni în perioada analogică a anului trecut. Conform 
analizei cauzelor penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al CCTP şi 
subdiviziunilor teritoriale, au fost identificate 131 victime ale traficului, dintre care 
103 femei şi 28 bărbaţi, cu traficarea acestora în scop de exploatare sexuală – 90 
cazuri, exploatare prin muncă – 40 cazuri şi doar într-un singur caz în scop de cerşit. 

Printre principalele ţări de destinaţie, ale traficului de fiinţe umane, continuă a 
fi: Federaţia Rusă – 36 victime; Turcia – 30; Cipru – 15; trafic intern – 15; alte ţări – 
9; Emiratele Arabe Unite – 7; Malaezia, Italia – cîte 4 victime; Republica Belarusi, 
Spania – cîte 3 victime; Liban – 2 victime; Ucraina, Grecia, Franţa – cîte 1 victimă.  
 În acela�i sens Centrul Internaţional „La Strada” a desfăşurat o cercetare 
privind TFU „Traficul de Persoane în Moldova, comentarii, tendinţe, recomandări”4. 
Conform studiului, în ultimii ani în Moldova a crescut numărul cazurilor de trafic de 
persoane intern, inclusiv de copii. De acest fenomen suferă în temei locuitorii satelor, 
care sunt supuşi exploataţiei sexuale şi prin muncă în capitală şi alte oraşe  sau 
prezenta cercetare demonstrează că traficul de persoane există în continuare, însă 
criminalii şi-au modificat în mare măsură tactica, adaptând-o la măsurile de 
contracarare a traficului întreprinse în Moldova şi în ţările de destinaţie. Criminalii tot 
mai rar aplică metodele brutale de constrângere, ceea ce complică identificarea 
victimei şi colectarea de probe privind comiterea infracţiunii trafic de fiinţe umane. 

                                                            
4 http://www.lastrada.md/date/rapoarte/ 
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Concluzia finală fiind, în scopul unei mai bune protecţii a victimelor şi potenţialelor 
victime ale traficului, este imperios a regândi concepţia traficului de fiinţe umane, 
luându-se în considerare particularităţile naţionale şi noile provocări/tendinţe în 
evoluţia fenomenului, după care a adapta corespunzător măsurile de contracarare a 
traficului de persoane. 
 Conform informaţiei furnizate de un alt partener şi anume ONG „Centrul de 
prevenire a TFU faţă de Femei” în perioada 2011 s-a publicat un manual “Drepturile 
Victimei Traficlui de Fiinţe Umane”, adresată personalului specializat care lucrează 
cu VTFU şi Leaflet-uri “Drepturile VTFU” adresate VTFU . 

 De asemenea, angajaţii CCTP au continuat campaniile de mediatizare şi 
informare a societăţii civile despre riscurile şi consecinţele traficului de fiinţe umane 
şi organizării migraţiei ilegale. În acest scop, de comun cu reprezentanţii organizaţiilor 
neguvernamentale de profil, au fost organizate şi desfăşurate peste 30 seminare 
informative în cadrul diverselor licee şi şcoli profesionale din ţară, precum şi în cadrul 
instituţiilor de învăţămînt universitar, cum ar fi Universitatea de Stat din Tiraspol, 
Universitatea Tehnică, Universitatea Cooperatist-Comercială, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu”, Universitatea de Stat din or. Comrat şi 
Universitatea de Stat „B.P. Hajdeu” din or. Cahul. Continuarea acestor măsuri de 
sensibilizare, rămîn a fi pîrghii importante în diminuarea fenomenului traficului de 
fiinţe umane şi reducerea ofertelor de victimizare, a cetăţenilor Republicii Moldova. 
 În referinţă la dinamica şi dimensiunile TFU, Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane evaluează dimensiunile şi tendinţele fenomenului traficului, nu 
prin intermediul cercetărilor ştiinţifice, ci în rezultatul măsurilor întreprinse de ordin 
legislativ, instituţional, precum şi acţiunilor pro-active. Astfel, urmare a analizei 
comparative a datelor statistice din posesie, se denotă o dinamică descendentă a 
acestui fenomen, inclusiv pe parcursul ultimilor ani: în anul 2007 înregistrîndu-se 251 
infracţiuni, în anul 2008 – 215, în anul 2009 – 185, iar în anul 2010 – 140, şi 111 în 
2011. 
 Drept argument privind reducerea acestui flagel, constituie şi datele oferite de 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie din Republica Moldova cu referire la 
numărul de victime identificate şi asistate, care la fel este în descreştere. Conform 
acestor informaţii, în 2006 au fost identificate şi asistate 295, în 2007 – 273, în 2008 – 
158, în 2009 – 159, 2010 – 139, 2011 – 98 victime. 
 Conform datelor PG: 
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 O nouă tendinţă remarcată pe parcursul ultimei perioade de timp îl constituie 
cazurile de abuz sexual de către cetăţeni străini al minorilor prin utilizarea 
tehnologiilor avansate moderne şi turismul sexual.  
Astfel, în cadrul investigaţiilor efectuate de către procurorii din cadrul secţiei 
combatere trafic de fiinţe umane a Procuraturii Generale şi colaboratorii CCTP al 
MAI a fost a depistat un grup de cetăţeni străini (din Italia, Norvegia ş.a.) care 
acţionînd de comun acord cu cetăţeni ai Republicii Moldova, recrutau prin înşelăciune 
copii de sex masculin de diferite vîrste (de la 13 pînă la 17 ani ) cu scopul exploatării 
sexuale în prostituţie şi pornografie.  
 De asemenea s-a constatat că unul din organizatorii comiterii infracţiunilor a 
creat o pagină „web” pe care a plasat profilurile unui grup de băieţi minori, cetăţeni ai 
R. Moldova prin intermediul căreia ademenea pedofili din străinătate. La fel, el oferea 
ultimilor un şir de servicii cum ar fi: întîlnirea la aeroport, închirierea apartamentelor, 
precum şi înlesnirea intrării în contact sexual cu minorul ales prin internet. 
 Beneficiari ai serviciilor respective erau cetăţeni ai mai multor state, cum ar fi: 
Germania, Suedia, SUA, Danemarca, Tailanda, Australia, ş.a.  
 Pentru serviciile sexuale acordate beneficiarii achitau organizatorului turului 
turistic în mediu 500 euro, dintre care minorilor le revenea de la 150 pînă la 500 lei. 
În cazul acestei persoane, majoritatea victimelor recrutate şi exploatate sexual erau 
băieţi în vîrsta de 14-17 ani, din familii social-vulnerabile, originari din regiunea din 
stînga Nistrului. 
 Fiind cercetată activitatea reţelei respective au fost investigate 8 persoane 
suspecte, inclusiv şi 1 minor. Au fost depistate şi asistate 9 victime, inclusiv 7 copii 
(vîrsta de 13-17 ani). 
 Identificând noua tendinţă în traficul de fiinţe umane, imediat în comun cu 
partenerii din sectorul neguvernamental şi intenţional au fost întreprinse măsuri în 
vederea fortificării capacităţilor instituţionale ale procurorilor şi colaboratorilor de 
poliţie implicaţi în aceste activităţi.  
 În acest sens, cu suportul Centrului Internaţional pentru Promovarea Drepturilor 
Femeii ”La Strada” a fost organizată o vizită de studiu în Republica Belarus privind 
experienţa colaboratorilor organelor de drept ale acestei ţări în domeniul combaterii 
infracţiunilor cibernetice, conexe traficului de fiinţe umane şi pornografiei infantile. 
Totodată, procurorii şi poliţiştii au fost au fost instruiţi în cadrul seminarului organizat 
de Guvernul Statelor Unite în perioada 14-18 martie 2011, tematica „Combaterea 
exploatării minorilor prin Internet” pentru colaboratorii organelor de drept. 
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 Avînd în vedere aceste noi tendinţe ale criminalităţii, eforturile organelor de 
drept urmează a fi orientate în domeniul depistării cazurilor de comitere a recrutării 
victimelor traficului şi pornografiei infantile prin utilizarea internetului.  În acest sens 
urmează a fi instruit personalul, a fi create subdiviziuni specializate, a fi monitorizat 
internetul.   
 O altă tendinţă constatată este creşterea numărului de cazuri înregistrate de 
trafic de fiinţe umane în scop de exploatare prin muncă în construcţii, agricultură, 
lucru casnic. Astfel, din cele 111 cazuri de trafic de fiinţe umane şi 24 cazuri de trafic 
de copii înregistrate în anul 2011, 30 cazuri şi respectiv 5 cazuri au fost comise în 
scopul exploatării prin muncă, ceia ce constituie circa 25 % din numărul total de 
cazuri de trafic înregistrate. 
 Astfel, un caz cu rezonanţă de trafic de fiinţe umane în scop de exploatare prin 
muncă a fost depistat de către CPs Buicani, la 03.08.2011 fiind pornită urmărirea 
penală în baza art.165 alin. (2) lit.b) şi d) Cod penal şi 206 alin. (1), lit. b), c) Cod 
penal. În cadrul urmăririi penale s-a constatat că în perioada anilor 2010-2011, un 
grup de 4 făptuitori au recrutat mai multe persoane, printre care un minor pe care le-au 
transportat în raionale Edineţ şi Briceni, unde au fost impuse să presteze munci 
agricole. Cauza penală a fost expediată cu rechizitoriu în instanţa de judecată pentru 
examinare în fond.  
 Analizînd cauzele penale se constată că, traficul de fiinţe umane sub formă de 
exploatare prin muncă este o componentă foarte importantă a ceea ce înseamnă trafic 
de persoane. Daca traficul fiinţe umane sub formă de exploatare sexuală  a ocupat,  un 
loc important si eforturile de combatere au fost tot timpul susţinute, îmbunătăţite, 
traficul de fiinţe umane sub formă de exploatare prin muncă nu s-a bucurat de aceeaşi 
atenţie. 
 Această tendinţă negativă impune o reacţie promptă şi adecvată a organelor de 
drept şi a altor organe specializate cu atribuţii în domeniu în vederea depistării a 
asemenea cazuri, diferirii justiţiei a traficanţilor şi asistenţă victimelor traficului. 
 Ţinînd cont de necesitatea combaterii traficului de fiinţe umane în scop de 
exploatare prin muncă, în special a traficului de copii şi importanţa protecţiei 
drepturilor copilului împotriva exploatării prin muncă, în luna august 2011, 
Procuratura Generală a iniţiat un control, solicitînd ca procurorii teritoriali în comun 
cu organele administraţiei publice locale, Inspecţia Muncii, poliţia şi alte organe cu 
atribuţii în domeniu să efectueze controale în vederea depistării şi combaterii cazurilor 
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de trafic de copii în scop de exploatare prin muncă comise în interiorul Republicii 
Moldova.” 
 Un alt indicator privind reducerea dimensiunilor fenomenului, elocvent este 
reflectat în analiza efectuată de reprezentanţa SECI din Turcia, conform căruia 
Republica Moldova, anterior, se afla pe primul loc în calitate de ţară sursă a 
persoanelor traficate, actualmente plasîndu-se pe ultimele locuri la acest 
compartiment. 
 Reducerea vizibilă a acestui flagel este şi rezultatul logic al celor mai strategice 
acţiuni antitrafic întreprinse, în ultima perioadă de timp, de către autorităţile statului. 
Astfel, progresele esenţiale obţinute în acest sens au determinat o apreciere înaltă a 
eforturilor organelor de drept naţionale îndreptate spre prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane, Republica Moldova fiind plasată pe locul II în lista ţărilor 
lumii, Guvernele cărora continuă lupta împotriva acestui fenomen (anul precedent 
ocupînd locul II de monitorizare).   
  Rezultatele obţinute, în domeniul antitrafic, sunt publicate, periodic, pe pagina 
oficială a Ministerului Afacerilor Interne, în rubrica „Despre minister”, 
compartimentul Centrului pentru combaterea traficului de persoane.  

 
 
 
 
Astfel de studii au fost realizate de către OSCE/ODIHR la solicitarea 

Guvernului, în decembrie 2011 „Revizuirea legislaţiei privind combaterea traficului 
de fiinţe umane din Republica Moldova” şi în martie 2011 „Aviz cu privire la 
amendamentele ce se referă la consolidarea egalităţii de gen în unele acte juridice ale 
Republicii Moldova” 
 Centrul Internaţional „La Strada” a desfăşurat o cercetare despre traficul de 
fiinţe umane în Moldova rezultatele căreia au fost cuprinse în Raportul „Traficul de 
persoane în Moldova. Comentării, tendinţe, recomandări. Ediţia a doua” şi care 
conţine date despre caracteristicile fenomenului în perioada anilor 2005-2010, analiza 
comparativă a situaţiei cu perioada precedentă – anii 1999-2004, precum şi concluzii 
referitoare la tendinţele în evoluţia fenomenului.   
 Raportul „Traficul de persoane în Moldova. Comentării, tendinţe, recomandări. 
Ediţia a doua a fost prezentat în iunie 2011 în cadrul unei mese rotunde, organizate de 
Clubul Jurnaliştilor de Investigaţie. Au fost publicate şi distribuite actorilor în 
domeniu circa 600 exemplare ale Raportului în limbile română şi engleză. Versiunea 

Recomandare : 
Studiile/cercetările amănun�ite efectuate cu scopul de a cunoa�te fenomenul TFU trebuiesc realizate 
de experţi şi entităţi cu abilităţi în acest sens.  
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electronica a Raportului în limbile română, rusă şi engleză pot fi accesate la:   
http://www.lastrada.md/date si cifre/rapoarte si studii/. 
 Toate cercetările, datele şi informaţiile de care dispune Centrul Internaţional 
„La Strada” sunt făcute public prin intermediul paginii www.lastrada.md (29548 
vizitări în perioadă de raportare);  

De asemenea, Centrul „La Strada” a monitorizat circă 240 apariţii în sursele 
mass-media, inclusiv cu tematica fenomenului trafic de fiinţe umane (28), incriminării 
traficului de fiinţe umane (21), organizării migraţiei ilegale (36), violenţei în familiei 
(37), exploatării sexuale ale copiilor (47) şi altor fenomenelor conexe. Au fost 
analizate publicaţii scrise în 17 surse mass-media (12 ziare, 2 agenţii de presă şi 3 
portaluri media din Republica Moldova şi din alte ţări). 

 
 
 
 

Activitatea Nr. 5 Activitate Par�ial 
Realizată 

Elaborarea indicatorilor de monitorizare şi evaluare necesari pentru întocmirea 
rapoartelor    

Îmbunătăţirea continuă a răspunsului strategic şi operaţional antitrafic prin 
ajustarea acestuia la noile tendinţe ale TFU va fi posibil doar prin dezvoltarea 
indicatorilor de monitorizare şi evaluare. În acest sens, procesul de elaborare a 
indicatorilor de monitorizare şi evaluare i se atribuie un rol crucial. SP, în vederea 
realizării activităţii 5 a inclus în proiectul aprobat de IOM �i Ambasada SUA un 
obiectiv, ce presupune un şir de acitivităţi în vederea elaborării indicatorilor de 
monitorizare �i evaluare.  

 
 
 
 

Activitatea Nr. 6 
Întocmirea notelor informative/rapoartelor privind acţiunile planificate şi 
realizate în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane

Activitate Realizată 
 
 
 
 

Activitatea Nr. 7 
Întocmirea unui raport general cu privire la acţiunile realizate şi rezultatele 
obţinute de instituţiile implicate în combaterea traficului de fiinţe umane

Activitatea 6 �i activitatea 7 s-au transformat în atribuţii oficiale ale SP. Unde 
punctul 91 al HG 900 din 02.12.2011, a completat HG 472 din 2008 cu un aliniat ce 
prevede că SP „solicită informaţii de la instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe umane şi, în baza acestora, elaborează rapoartele 
naţionale în domeniu”. 

 
 

 

Activitate Realizată Activitatea Nr. 8 
Monitorizarea şedinţelor de judecată.

 În sensul realizării activităţii respective, în conformitate cu ordinul PG nr.251 
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din 02.10.2006 lunar către data de 1 a lunii următoare, procurorii  teritoriali şi 
specializaţi informează PG despre rezultatele examinării de către instanţele de fond a 
cauzelor penale cu privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane. Datele respective 
se analizează în funcţie de circumstanţe, procurorilor teritoriali li se oferă asistenţa 
metodologică necesară, iar datele statistice acumulate se utilizează la analiza 
calificărilor acţiunilor infracţionale şi  pedepselor aplicate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per general, activităţile de prevenire conform PN se manifestă prin informarea 
şi sensibilizarea populaţiei în vederea conştientizării riscurilor asociate traficului de 
fiinţe umane şi consolidarea capacităţii de autoapărare la ameninţările acestui 
fenomen. Un exemplu pertinent ar fi realizarea primei activităţi: 

 
 
 
 
Astfel, comisiile teritoriale din Municipiul Chişinău, Cimişlia, Floreşti, Soroca, 

Ocniţa, Rîşcani, Criuleni, Teleneşti au organizat un şir de acţiuni menite să informeze 
corect publicul, în special copii asupra riscului de migraţie ilegală şi TFU. Informaţia 
actualizată se regăseşte în Raportul SP cu privire la activitatea Comisiilor Teritoriale. 

De menţionat că unul din parteneri şi anume Fundaţia „Regina Pacis” începând 
cu data de 01 ianuarie 2011 şi până la data de 31 decembrie 2011 Funda�ia „Regina 
Pacis” a implementat Proiectul „Copilul de azi – Viitorul de mâine!”, în instituţiile de 
învăţământ preuniversitar din R. Moldova (raioanele: Râşcani, Glodeni, Drochia, 
Sângerei, Ialoveni, Orhei, �oldăne�ti, Rezina, Criuleni şi mun. Chişinău) cu suportul 
financiar al Asocia�iei RENOVABIS, Germania şi parţial al Fundaţiei Regina Pacis. 

Scopul: Realizarea acţiunilor de contracarare a fenomenului Traficului de fiinţe 
umane în Republica Moldova prin sensibilizare, informare şi conştientizare de către 
populaţie, în special, a tinerilor, familiilor tinere, migranţilor şi altor grupuri 
vulnerabile, a realităţilor traficului şi riscurilor asociate lui. 

Capitolul II 

PREVENIREA 

Segmentul 2.1: “Sensibilizare şi educaţie” 

Activitatea Nr. 1 
Dezvoltarea activităţilor de sensibilizare adresate publicului larg privind pericolul 
traficului de fiinţe umane. 

Activitate Realizată 

Recomandare : 
Conţinutul activităţii respective trebuie să prevadă şi scopul monitorizării, ori monitorizarea actului de 
justiţiei trebuie efectuată de monitori independenţi şi imparţiali.  
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Obiective: 
• crearea şi instruirea a 10 grupe de formatori-voluntari, cel puţin 300 de 

persoane, în domeniu care vor promova activităţi de informare, prevenire 
şi profilaxie a fenomenului traficului de fiinţe umane în raioanele: 
Râşcani, Glodeni, Drochia, Sângerei, Ialoveni, Orhei, �oldăne�ti, 
Rezina, Criuleni şi mun. Chişinău. 

• mediatizarea problematicii şi reflecţiilor asupra realităţilor traficului de 
fiinţe umane şi riscurilor asociate lui; 
 
Beneficiari: funcţionari publici din APL, directori educativi, cadre didactice, 

psihologi, asistenţi medicali, asistenţi sociali şi tineri cu vârsta cuprinsă între 14 – 20 
ani şi membrii familiilor lor din raioanele mai sus menţionate. 

Rezultatele obţinute până la data raportării (31 decembrie 2011): 
• 10 training-uri de o zi realizate pentru cadre didactice, directori, 

psihologi, asistenţi sociali; 
• 300 participanţi (directori educativi, psihologi, asistenţi sociali) 

instruiţi în cadrul proiectului „Copilul de azi – Viitorul de Mâine!” şi 
formaţi în calitate de formatori; 

• 17 training-uri de o zi realizate pentru adolescenţii şi tinerii din 
localităţile rurale menţionate mai sus; 

• 865 adolescenţi şi tineri instruiţi în cadrul proiectului „Copilul de azi-
Viitorul de Mâine!” şi formaţi în calitate de voluntari. 

 
La capitolul „Prevenire” menţionăm şi eforturile OSCE care pe perioada anului 

2011 au organizat:  
• şcoala de vara de “leadership” pentru femei din mediul rural de pe 

ambele maluri ale Nistrului. Ca urmare, 48 de femei au finalizat 
programul, care a oferit 23 de instruiri privind dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, de conducere şi de comunicare, precum şi de prevenire a 
violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane.    

• Teartul social pentru prevenirea violenţei domestice şi a TFU, care a fost 
vizionat de 4000 de persoane. 

• Suportul liniei fierbinţi privind drepturile copilului ce funcţionează în 
cadrul Centrului pentru Drepturile Omului. În acest sens de serviciile 
liniei fierbinţi au beneficiat 394 persoane. 

• Suportul liniei de încredere, focusată pe consilierea şi asistenţa juridică a 
victimelor violenţei în familie.  
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• Lansarea şi realizarea unui proiect în Drochia, Soroca, Rîşcani, 
Donduşeni, Edineţ, Briceni şi Ocniţa ce s-a axat pe protecţia victimelor 
violenţei în familie şi a potenţialelor victime a TFU.  

 
 Pe parcursul  anului 2011, Centrul Internaţional „La Strada” a contribuit la 97 
apariţii în mass-media din Republica Moldova şi alte ţări pe problemele traficului de 
fiinţe umane, violenţei în familie, exploatării sexuală a copiilor (46 articole scrise de 
colaboratorii Centrului, 34 interviuri acordate, 17 participări la emisiuni TV şi radio) 
şi a organizat 1 conferinţă de presă. 
 În 2011 Centrul Internaţional „La Strada” a continuat o campanie de 
sensibilizare a publicului larg privind fenomenul exploatării sexuale comerciale a 
copilului. Spotul video special a fost plasat în ianuarie şi februarie la PRIME TV, 
Jurnal TV, Publika TV, TVM 1 şi 2 Plus (în total - 222 minute). Ulterior, a fost reluată 
difuzarea acestui spot video în iulie - decembrie la aceleaşi posturi TV (în total - 358 
minute). 
 Tot aici menţionăm şi de organizarea şi desfăşurarea a 3 cluburi de presă, cu 
suportul OIM, în cadrul cărora a fost analizat fenomenul traficului de fiinţe umane, 
precum şi informarea curentă a mass-mediei privind fenomenul traficului de fiinţe 
umane şi activităţile OIM în domeniu. Prezentarea rapoartelor trimestriale de 
monitorizare a mass media ce ţin de reflectarea de către mass media naţională a 
subiectelor legate de traficul de fiinţe umane, migraţia ilegală, violenţa, etc. Mai mult 
de 50 de jurnalişti au participat la Cluburi de Presă, precum şi experţi şi specialişti din 
domeniul au fost invitaţi la Cluburi de Presă.   

 
 
 
 

Activitatea Nr. 2 Activitate 
Nerealizată Publicarea buletinelor informative periodice ale Comitetului naţional pentru 

combaterea traficului de fiinţe umane şi distribuirea acestora 

 
 
 

 

Activitate 
Realizată  

Activitatea Nr. 3 
Organizarea sesiunilor de informare a copiilor, tinerilor, părinţilor şi cadrelor didactice cu 
tematica traficului de fiinţe umane, alte forme de exploatare a muncii copilului şi 
violenţei în familie 

Pe parcursul anului 2011, în instituţiile de învăţământ de toate nivelurile au fost 
desfăşurate activităţi de informare privind prevenirea şi combaterea fenomenelor 
sociale distructive, inclusiv şi combaterea traficului de fiinţe, prin aplicarea formelor 
şi metodelor specifice: lecţii, discuţii, dezbateri, mese rotunde, seminare, conferinţe, 
publicaţii tematice în ziarele universitare, alte activităţi extracurriculare. 

În perioada de raportare, în instituţiile de învăţământ profesional de toate 
nivelurile, au fost înregistrate următoarele activităţi în domeniul sensibilizării şi 
informării tuturor actorilor implicaţi: 
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• desfăşurarea orelor de dirigenţie cu genericul „Prevenirea traficului de fiinţe 
umane”, „Traficul de copii – cel mai sinistru gen de crimă”, „Doar tu poţi rupe 
lanţul de fiinţe umane”, „Consecinţele traficului de fiinţe umane te privesc” – 
750 de elevi/studenţi; 

• consemnarea Zilei Europene „Împotriva Traficului de persoane” prin purtarea 
simbolului acestei zile, transmiterea  de mesaje cetăţenilor din localitatea 
respectivă; 

• conferinţe: „ Cine-i informat, acela-i protejat” – 300 de elevi/studenţi; 
„Profilaxia traficului de persoane” – 220 de elevi/studenţi; „Combaterea 
traficului de fiinţe umane – fenomen şi crimă” – 350 de elevi/studenţi;  

• participarea elevilor voluntari din colegii şi şcoli profesionale la seminare de 
şcolarizare în protecţia traficării tinerilor, organizate de ONG – cca. 400 de 
persoane; 

• mese rotunde cu genericul: „Cum să nu fim traficaţi”, „Metode de prevenire şi 
combatere a traficului de fiinţe umane”, „Familie-bani-migraţie-trafic”, „Viaţa 
peste hotare a compatrioţilor noştri” – în 30 colegii şi 52 instituţii de învăţământ 
secundar profesional; 

• expoziţii pliante de carte cu genericul: Migraţia legală şi traficul de fiinţe” – 
250 de persoane; 

• abonarea  buletinului informativ bilingv „Tu şi migraţia” – 14 colegii şi 15 şcoli 
profesionale; 

• activitatea cercurilor pe interese „Drepturi şi responsabilităţi – 70 elevi; 
• sondaj de opinii cu genericul: „Migraţia forţei de muncă în străinătate, sau 

victimele traficului de fiinţe umane” – 300 elevi; 
• întâlniri cu colaboratori ai Centrului de combatere a traficului de fiinţe umane 

de pe lângă CP – 46 colegii şi 62 instituţii de învăţământ secundar profesional. 
 
Conform datelor Ministerul Tineretului şi Sportului, activitatea 3 s-a realizat 

prin organizarea a 3 conferinţe, în 3 raioane ale RM. Tematica conferinţelor a fost: 
„Viaţa Studenţească - dificultăţi, realizări, perspective”, „ Tabăra Regională de tineret 
cu caracter instructiv”, „Tinerii în acţiune experienţa europeană pentru organizaţiile de 
tineret din RM”.  La conferinţă au participat 280 persoane.  

Centrul Internaţional „La Strada”, prin echipa educatorilor Programului „De la 
egal la egal”, a desfăşurat 415 seminare de informare (durata fiecărui seminar – 1 oră 
academică) la următoare subiecte: 

a) 34 seminare - la subiectul prevenirii traficului de fiinţe umane; 
b) 301 seminare - la subiectul exploatării sexuale comerciale a copiilor şi 

siguranţei on-line; 
c) 80 seminare - la subiectul prevenirii violenţei în familie. 
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Seminarele au fost organizate cu suportul Ministerului Educaţiei şi Direcţiilor 
raionale învăţământ, tineret şi sport. În total la seminare au participat peste 8800 de 
tineri (elevii din clasele liceale, studenţi ai colegiilor şi universităţilor) din Moldova. 
Evenimentele au avut loc în instituţiile de învăţământ şi în tabere de vară pentru copii 
din 12 raioane ale Republici Moldova şi din municipiul Chişinău. 

 
 
 

Activitatea Nr. 4 Activitate Realizată  
Elaborarea şi distribuirea materialelor informative 

Ministerul Tineretului �i Sportului a participat în calitate de partener la 
desfă�urarea Concursului Video �i Foto PLURAL + MOLDOVA 2011 „Migra�ie 
�i Diversitate”, edi�ia a III-a. Proiectul a fost realizat de către OIM Moldova �i 
Alian�a Civiliza�iilor (Ini�iativa ONU). La concurs au aplicat 23 de tineri din 
întreaga �ară �i cele mai reu�ite lucrări au fost premiate (cîte 3 premii pentru fiecare 
sec�iune). Scopul proiectului, care a fost atins cu succes, a fost promovarea implicării 
tinerilor în abordarea problemelor precum integrarea, identitatea, diversitatea, 
drepturilor omului �i coeziunea socială, etc. 

În perioadă de raportare Centrul Internaţional „La Strada” a distribuit: 
a) circă 8800 copii de materiale informative privind problemele traficului de fiinţe 

umane şi exploatării sexuale comerciale; 
b) 200 de postere privind siguranţa copiilor online; 
c) Circa 10 000 exemplare de materiale informative în limbile română şi rusă 

privind problema violenţei în familie.    
Materialele au fost distribuite în cadrul seminarelor organizate de colaboratorii 

Centrului Internaţional „La Strada” pentru tineri, în cadrul sesiunilor de orientare 
pentru specialiştii din administraţia publică localală, centre de tineret, Ambasade şi 
internet-cafenele precum şi de către partenerii locali.   

În februarie 2011 voluntarii Centrul Internaţional „La Strada” au vizitat circă 20 
Internet-cafenele din mun. Chişinău. Ei au distribuit materiale informative despre 
siguranţa copiilor online şi au discutat problema exploatării sexuale comerciale a 
copiilor online cu administratorii Internet-cafenelelor. Toţi administratorii au acceptat 
plasarea posterelor pe pereţii Internet-cafenelelor. 

 
 
 
 
 
Pe parcursul anului a avut loc ciclul de emisiuni video, producător OWH TV 

Studio, care avea drept scop sensibilizarea publicului privind fenomenul migraţiei şi 
traficului de fiinţe umane prin reflectarea activităţilor şi programelor de asistenţă şi 
protecţie a victimelor şi potenţialelor victime a traficului de fiinţe umane. Mai mult ca 

Activitatea Nr. 7 Activitate 
Realizată  

Organizarea campaniilor publice cu privire la prevenirea şi combaterea traficului 
de fiinţe umane şi eliminarea stigmei faţă de victima traficului de fiinţe umane 
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atât, acest ciclu de video are drept scop reflectarea relaţiilor de colaborare şi 
parteneriat în cadrul Sistemului Naţional de Referire stabilite de OIM cu instituţiile de 
stat şi societatea civilă. În total au fost realizate circa 10 interviuri cu beneficiarii 
programului OIM de Prevenire şi Protecţie, abordând diferite aspecte ale migraţiei, 
inclusiv traficul de fiinţe umane, traficul intern, exploatare prin muncă, exploatare 
sexuală, copii rămaşi fără îngrijirea părintească, etc .  

 
 
 
 
 

Recomandare : 
Evitarea stigmatizării se va obţine prin activităţi mult mai specifice de ex. respectarea confidenţialităţii 
prin incriminarea nemijlocită a încălcării acestui principiu, sau evaluarea riscurilor la repatriere VTFU 
prin instrucţiuni concrete. 

 
 
 
 

Activitatea Nr. 8 Activitatea Nr. 3 
Organizarea conferinţelor regionale pentru tineri Organizarea sesiunilor de informare a copiilor, tinerilor, 

părinţilor şi cadrelor didactice cu tematica traficului de 
fiinţe umane, alte forme de exploatare a muncii copilului 
şi violenţei în familie   

 
 Activitate Realizată  
 
Ministerul Tineretului �i Sportului a organizat, în parteneriat cu ONG-urile de 

tineret,  3 conferin�e regionale pentru tineri (cca 300 de participan�i). Tematica 
acestora a fost: „Via�a Studen�ească – dificultă�i, realizări, perspective”, „Tabăra 
Regională de tineret cu caracter instructiv” �i „Tinerii în ac�iune – experien�a 
europeană pentru organiza�iile de tineret din RM”. 

La realizarea acestei activităti este relevant de inclus şi activitatea ONG 
„Medicins du Monde”, astfel activităţile de prevenţie realizate de către „Médecins du 
Monde” au fost următoarele: 

• Seminarii „de la egal la egal” de prevenire a traficului de fiinţe umane 
realizate în instituţiile de învăţămînt. Aceste seminarii au fost realizate cu 
sprijinul voluntarilor „Médecins du Monde” în gimnazii, şcoli medii, 
licee, şcoli profesionale, colegii, facultăţi universitare şi în instituţii 
rezidenţiale. Metodologia folosită de ei a inclus jocurile interactive, 
studiile de caz, jocurile de rol etc. 

• Lucrul cu diriginţii şi cu tinerii-lideri din comunităţi. „Médecins du 
Monde” îşi doreşte să consolideze capacităţile de prevenire a traficului în 
instituţiile de învăţămînt prin strînsa cooperare cu pedagogii şi tinerii-
lideri din comunităţi. Ei reprezintă un reper important pentru transmiterea 
mesajelor de prevenţie şi fac parte din principalii intermediari ai 
„Médecins du Monde” cu comunitatea. Instruindu-i, „Médecins du 
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Monde” intenţionează să pregătească terenul pentru o activitate 
constructivă şi durabilă în instituţiile de învăţămînt. 

• Evenimentele de sensibilizare. „Médecins du Monde” organizează cîte 
două evenimente publice de sensibilizare pe an în aria sa de intervenţie. 
Aceste evenimente sunt dedicate publicului larg, făcînd accesibilă 
informaţia despre trafic de persoane unei categorii largi de populaţie. 
Evenimentele includ prezentări, concursuri, numere artistice, scenete de 
teatru social etc. Pentru organizarea a astfel de evenimente, „Médecins du 
Monde” colaborează cu APL şi cu grupurile locale de tineret. 

 
De menţionat că la capitolul „Prevenire”, „Medicins du Monde” a organizat şi: 

• Şcoala de vară pentru copiii din Şcoala Auxiliară Costeşti Rîşcani în perioada 
15-19 august, 2011, cu aproximativ 20 de participanţi. 

• 2 evenimente de sensibilizare a opiniei publice realizate în Rîşcani, Zăicani şi în 
Făleşti în 3 iulie şi, respectiv 25 septembrie, cu aproximativ 300 de persoane 
informate. 

• Activităţi în cadrul Săptămînii Naţionale a Tineretului (12-19 octombrie, 2011): 
6 road show-uri si activităţi de „out-reach”, la care au fost informate 223 de 
persoane. 

• Activităţi în cadrul campaniei „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de 
gen” (25 noiembrie – 10 decembrie 2011): 5 road show-uri, derulare de film la 
cinematograful „PATRIA” Bălţi, activităţi de „out-reach” la care au fost 
informaţi aproximativ 250 de persoane. 
 
 
 
 
 

Activitatea Nr. 9 
Dezvoltarea capacităţilor a 3 centre-pilot existente în cadrul agenţiilor teritoriale 
pentru ocuparea forţei de muncă din municipiile Chişinău, Bălţi şi din raionul 
Cahul 

Activitate Realizată 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi-a realizat angajamentul 
prevăzut de activitatea 9. Astfel, întru consolidarea şi dezvoltarea centrelor-pilot de 
informare din cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a 
municipiilor Chişinău, Bălţi şi Cahul, Agenţia Naţională a întreprins unele măsuri de 
cooperare cu donatorii internaţionali. În urma acestora randamentul centrelor a crescut 
după cum urmează: 

• Centrul de informare din mun.Chişinău: 
a) 1350 persoane au beneficiat de servicii de mediere electronică. 
b) 2820 persoane au beneficiat de serviciile cabinelor telefonice. 
c) 220 seminare informative privind legislaţia în domeniul ocupării forţei de 
muncă organizate cu participarea a 2730 şomeri; 
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d) 44 seminare instructive privind tehnicile şi metodele de căutarea a unui 
loc de muncă cu participarea a 297 şomeri. 
e) 222 expertizări ale CV-lor şomerilor; 
f) 9 şedinţe – traning ale Clubului Muncii cu participarea a 112 persoane. 
•  Centrul de apel – Piaţa muncii din mun.Chişinău 
a) 4950 apeluri recepţionate. 
•  Centrul de informare din mun. Bălţi: 
a) 440 beneficiari de servicii de mediere electronică 
b) 178 beneficiari de  servicii telefonice 
• Centrul de informare r. Cahul: 
a) 141 beneficiari de  servicii de mediere electronică; 
b) 102 beneficiari de  servicii telefonice. 
 

 
 
 
 Ministerul Educaţiei, prin intermediul Catedrei de psihopedagogie a Institutului 
de Ştiinţe ale Educaţiei, realizează perfecţionarea continuă a cadrelor didactice şi a 
psihologilor care activează în instituţiile din sistem şi nu este abilitat cu instruirea 
tuturor specialiştilor implicaţi în activităţi de prevenire a traficului de fiinţe umane. 
 Totodată, luând în considerare necesitatea actualizării procesului de formare a 
cadrelor didactice în conformitate cu probleme educaţionale specifice şi asigurării 
incluziunii tuturor categoriilor de copii cu necesităţi educaţionale speciale, Institutul 
de Ştiinţe ale Educaţiei a demarat activităţile de revizuire şi adaptare a programelor de 
formare continuă pe problemele de prevenire a traficului de fiinţe umane, exploatării 
muncii copiilor, violenţei în familie, abandonului şcolar, educaţiei pentru sănătate etc. 
Cu susţinerea partenerilor, au fost desfăşurate un şir de activităţi de formare a cadrelor 
didactice şi acţiuni de informare pentru elevi. 
 Astfel, cu suportul Centrului Internaţional „La Strada” au fost organizate 4 
seminare cu obiectivul de informare a beneficiarilor din sistemul de învăţământ (elevi 
şi profesori) în domeniul exploatării sexuale comerciale a copiilor, prevenirii violenţei 
în familie şi promovării navigării sigure pe Internet. Evenimentele pentru informarea 
cadrelor didactice din entităţile teritoriale au fost desfăşurate în două ture, precum 
urmează: 

• 30.09-01.10.2011 şi 09-10.12.2011: mun. Bălţi, raioanele Briceni, Ocniţa, 
Edineţ, Donduşeni, Rîşcani, Drochia, Soroca, Glodeni, Făleşti, Floreşti, 
Sîngerei, Şoldăneşti, Rezina, Ungheni, Teleneşti, Orhei, Călăraşi; 

Activitatea Nr. 10 
Elaborarea şi implementarea programelor de instruire a specialiştilor implicaţi în 
activităţi de prevenire a traficului de fiinţe umane 

Activitate 
Realizată  
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• 21-22.10.2011 şi 16-17.12.2011: mun. Chişinău, Nisporeni, Străşeni, Criuleni, 
Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Anenii Noi, Cimişlia, Leova, Basarabeasca, 
Căuşeni, Ştefan Vodă, Cantemir, Cahul, Taraclia şi UTA Găgăuzia. 

 
 Suplimentar, în conformitate cu orarul stabilit la solicitarea administraţiilor 
instituţiilor de învăţământ, au fost organizate seminare pentru elevi privind navigarea 
sigură pe Internet, precum şi un studiu sociologic în vederea determinării percepţiei de 
către copii a Internetului şi a riscurilor asociate spaţiului virtual. 
 Cu suportul Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile 
Copilului, a fost organizată Conferinţa naţională „Asistenţa psiho-pedagogică şi 
socială a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească: realizări şi perspective de 
dezvoltare” (23.09.2011), la care au participat profesori-diriginţi, asistenţi sociali, 
metodişti responsabili pentru activităţile educative din DGÎTS din 8 raioane, inclusiv 
din raioanele implicate în proiectele CIDDC, precum şi reprezentanţi de la Ministerul 
Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Consiliul Naţional pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului, Cancelaria de Stat, Avocatul Copilului, Direcţia 
Municipiului Chişinău pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Centrul Naţional de 
Prevenire a Abuzului faţă de Copii. În cadrul conferinţei au fost menţionate un şir de 
realizări, printre care: 

• abordarea pentru prima dată a problemei copiilor singuri acasă la nivel naţional; 
• sensibilizarea cadrelor didactice, a asistenţilor sociali, a opiniei publice cu 

privire la impactul migraţiei asupra dezvoltării copilului; 
• cursuri de lungă durată pentru profesori, diriginţi, psihologi şcolari, organizatori 

ai activităţii educative în şcoli, abordând subiecte actuale; 
• formarea cadrelor didactice şi materialele suport oferite i-au ajutat să 

implementeze curriculum-ul la dirigenţie, în lipsa unor ghiduri elaborate de 
Ministerul Educaţiei; 

• abordări noi în lucrul cu părinţii, inclusiv informarea despre consecinţele 
migraţiei asupra copilului şi modalităţi de comunicare pe perioada despărţirii; 

• curs pentru îngrijitorii bunici ai copiilor, pentru a-i susţine în educaţia şi 
asistenţa nepoţilor; 

• schimbarea în cadrul instituţiei a abordării şedinţelor metodice a corpului 
profesoral; 

• implicarea diferitor actori comunitari pentru a avea o intervenţie 
multidisciplinară în asistenţa copiilor rămaşi fără îngrijire părintească; 

• multiplicarea la nivel de raion a experienţei de formare a cadrelor didactice la 
subiecte ce ţin de asistenţa copiilor singuri acasă, după crearea unei reţele de 
profesori – resursă. 
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 De rând cu acestea, au fost identificate un şir de blocaje, dintre care: 
 

• lipsa personalului necesar la nivelul şcolii, inclusiv a serviciului psihologic; 
• motivaţia materială scăzută a cadrelor didactice, în condiţiile suprasolicitării cu 

sarcini a diriginţilor (sarcini multiple privind organizarea diferitor sărbători şi 
zile naţionale/internaţionale, fără o pregătire şi oferirea unor materiale 
informative şi metodice pentru realizarea acestora); completarea de către 
diriginţi a unei multitudini de documente şi alte hârtii, solicitate de Ministerul 
Educaţiei şi direcţia raională, ceea ce reduce substanţial timpul destinat 
comunicării cu copilul; 

• părinţii care pleacă peste hotare nu comunică despre aceasta şcolii sau 
primăriei, nici nu ţin legătura cu diriginţii ulterior, fiind puţin interesaţi de 
activităţile copiilor lor; 

• existenţa la nivel local a diferitor structuri de protecţie a copilului, având sarcini 
similare, alcătuite din aceleaşi persoane, dar care au o eficienţă redusă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerul Tineretului �i Sportului a sus�inut, în perioada august-septembrie 

2011, desfă�urarea �colilor de vară pentru instruirea echipelor locale de educatori de 
la egal la egal „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA”, realizat de către Centrul 
Na�ional de Resurse pentru Tineri. Astfel, au fost organizate 5 şcoli de vară la care 
au participat �i au fost instrui�i 547 educatori de la egal la egal şi 146 consultanţi 
adulţi. În pofida faptului că principală problemă abordată pe parcursul desfă�urării 
proiectului a fost prevenirea HIV/SIDA, la unele sesiuni a fost tratată tangen�ial �i 
problema TFU.  

Pe durata anului 2011, Centrul Internaţional „La Strada” a desfăşurat un 
porgram de instruire a echipei  de voluntari - 25 de formatori/educatori ai Programului 
„De la egal la egal” în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane, a violenţii în 
familie şi a exploatării sexuale comerciale a copiilor. Astfel, În februarie 2011 pentru 
această echipă de voluntari a fost organizat un seminar cu o durată de  o zi (8 ore), 
dedicat problemei exploatării sexuale comerciale a copiilor şi asigurării siguranţei 
copiilor online. În martie 2011 pentru voluntari a fost organizat un seminar, care a 
durat o zi (8 ore), având ca subiecte: ciclul violenţei în familie, identificarea primelor 

Activitatea Nr. 11 
Instruirea avansată a grupelor mobile de formatori-educatori de la egal la 
egal în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane 

Activitate Realizată  

Recomandare : 
Problemele identificate de către Ministerul Educaţiei trebuiesc privite ca ra�ionamente de profil 
care pot fi rezolvate pe baza unor abordări de profil. Ministerul de resort trebuie să vină cu 
recomandări şi acţiuni care să înlăture problemele identificate ori cel puţin să amelioreze situaţia. 
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semne de violenţă din partea partenerului, tehnici interactive de predare a subiectului 
dat semenilor etc.  În octombrie a fost organizat un trening cu durata de 3 zile, la care 
au participat 30 de voluntari.  Sesiune de instruire continuă a echipei noi a avut loc în 
noiembrie în cadrul unui smeinar cu durata de o zi.  

În afară de aceasta, Centrul Internaţional „La Strada”, în calitate de co-
formator, a participat în seminarul pentru voluntarii Mişcării naţionale sociale a 
femeilor „Enterprener” (ONG), cu tema prevenirii şi contracarării traficului de fiinţe 
umane. În particular, cu suportul Centrului „La Strada”, a fost organizată sesiunea 
„Migraţia sigură şi identificarea persoanelor traficate cu utilizarea Liniei Fierbinţi”. 
Participanţii la seminar au fost informaţi despre modul şi principiile de identificare ae 
persoanelor traficate, precum şi proceduri de referire. În seminarul au participat 25 
voluntari.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Activitatea Nr. 14  “organizarea şedinţelor consultative şi seminarelor de instruire în 
domeniul muncii copilului, inclusiv a traficului de copii pentru membrii 
Comitetului Naţional Director (CND), Organizaţia Internaţională a Muncii 
– Programul internaţional de eliminare a muncii copiilor, Secretariatul 
Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copiilor şi Comisiei 
Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective”

Activitate Realizată 
Parţial 

 

Conform datelor furnizate de MMPSF, în luna mai 2007 în cadrul Inspecţiei 
Muncii, cu sprijinul ILO-IPEC, a fost creată Unitatea de Monitorizare a Muncii 
Copilului care supraveghează activităţile de combatere a muncii copilului şi constituie 
o verigă de legătură dintre Comitetul naţional director pentru eliminarea muncii 
copilului la nivel naţional şi echipele multidisciplinare de monitorizare a muncii 
copilului, formate în cinci arii IPEC la nivel local.  
  Membrii Unităţii de Monitorizare a Muncii Copilului şi inspectorii de muncă 
din teritoriu participă direct la identificarea şi retragerea copiilor aflaţi la muncă în 
condiţii nocive, contribuie la sensibilizarea angajatorilor cu privire la riscurile 
implicării copiilor în muncă şi la stabilirea normelor juridice încălcate, întocmesc 
procese verbale de constatare a faptului şi monitorizează îndeplinirea prescripţiilor 
înaintate. 

Unitatea de Monitorizare a Muncii Copilului urmăreşte permanent modul în 
care este asigurată respectarea legislaţiei privind munca copilului şi participă la 
elaborarea proiectelor ce vizează îmbunătăţirea cadrului de reglementări şi politici ce 
ţin de munca copilului. 

Din momentul instituirii, Unitatea de Monitorizare a Muncii Copilului este 
implicată în instruirea periodică a inspectorilor de muncă în baza unei curicule privind 
combaterea muncii copilului, elaborată în 2007 cu sprijinul ILO-IPEC.   
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  La cererea organizaţiilor solicitante, Unitatea de Monitorizare a Muncii 
Copilului oferă date cantitative şi calitative şi consultanţă privind munca copilului în 
Republica Moldova, participă şi organizează activităţi de instruire şi de sensibilizare 
în domeniul muncii copilului la şcoli şi Centre de Resurse pentru Copii şi Tineri. În 
prezent Inspecţia Muncii elaborează un program computerizat pentru menţinerea bazei 
de date centrale privind informaţiile şi rapoartele pregătite de inspectorii de muncă. 
  Pe parcursul anului 2011, Centrul Internaţional „La Strada” a participat la 
şedinţele Comitetului Naţional anti-trafic şi a consiliului naţional pentru protecţia 
drepturilor copilului în cadrul căruia au fost făcute prezentări pe marginea siguranţei 
copiilor în spaţiul virtual din perspectiva protecţiei acestora faţă de riscul abuzului şi 
exploatării sexuale precum şi pe marginea asigurării principiului „interesul suprem al 
copilului” în sistemul de justiţie din prisma desfăşurării audierii copilului în condiţii 
protejate.  
 
 
 
 

Activitatea Nr. 15 Activitate 
Realizată  Monitorizarea implementării legislaţiei naţionale specifice şi ajustarea permanentă a acesteia 

în scopul îmbunătăţirii asistenţei acordate copiilor victime ale traficului de fiinţe umane

 MMPSF a elaborat proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative, care vine să optimizează cadrul institu�ional în domeniul exercitării 
func�iilor de autorită�i tutelare,  proiectul dezvoltă �i diversifică vechea no�iune de 
copil rămas fără ocrotire părintească prin segmentarea acesteia în trei grupe specifice, 
care reflectă condi�iile de identificare �i statut fiecărui grup de copii. Respectiv, sunt 
propuse �i completări care se referă la procedura de înregistrare, eviden�ă, asisten�ă 
�i monitorizare a situa�iei copiilor viza�i. De asemenea Ministerul a demarat 
procesul de elaborare a unui document de politici în domeniul protec�iei familiei �i 
copilului, care va fi ulterior înso�it �i de un plan de ac�iuni, fiind organizată prima 
�edin�ă de lansare, la care au participat reprezentan�i ai autorită�ilor 
administra�iei publice centrale: Ministerului Justi�iei, Ministerului Sănătă�ii, 
Ministerului Finan�elor, Ministerului Educa�iei, Ministerului Muncii, Protec�iei 
Sociale �i Familiei, precum �i reprezentan�i ai organiza�iilor interna�ionale în 
Republica Moldova: Fondul Na�iunilor Unite pentru Copii, Organiza�ia 
Interna�ională pentru Migra�ie, Fondul Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru 
Femei. 

În cadrul �edin�ei au fost abordate subiecte ce �in de determinarea tipului 
documentului de politică – Concep�ie, Strategie, Program; descrierea situa�iei în 
domeniul de referin�ă prin elucidarea studiilor, analizelor efectuate recent �i 
recomandărilor formulate; definirea problemelor care necesită implicarea Guvernului 
prin aplicarea politicii de rigoare; formularea obiectivelor generale �i specifice; 
impactul documentului de politică; costurile (financiare �i nonfinanciare) aferente 
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implementării; asisten�a tehnică necesară în procesul elaborării �i consultării 
documentului de politică. 

Totodată, a fost iniţiat un studiu, care prevede evaluarea cadrului normativ, 
operaţional şi funcţional al diferitor comisii/ consilii/ echipe multidisciplinare, care 
activează în domeniul asistenţei familiilor cu copii în situaţie de risc, copiilor orfani şi 
rămaşi fără ocrotire părintească, victimelor traficului de fiinţe umane, victimelor 
violenţei în familie, etc., fiind preconizată efectuarea analizei funcţionării structurilor 
menţionate atât la nivel central, cât şi raional/ comunitar. Drept rezultat vor fi 
formulate recomandări privind optimizarea şi eficientizarea activităţii structurilor 
existente (asistenţa socială, asistenţa medicală, organele de drept, şcoala, etc.) şi va fi 
propus un model unic, flexibil pentru asigurarea cooperării structurilor vizate. 

În cadrul proiectului Organiza�iei Interna�ionale pentru Migra�ie 
„Sus�inerea implementării componentei de migra�ie �i dezvoltare a Parteneriatului 
de Mobilitate Uniunea Europeană – Republica Moldova, Universitatea de Stat din 
Moldova, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protec�iei Sociale �i Familiei, cu 
suportul Agen�iei Cehe pentru Dezvoltare, Organiza�iei Interna�ionale pentru 
Migra�ie �i Fondului ONU pentru Popula�ie a realizat un studiu calitativ  privind 
“Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de 
familie plecaţi la muncă peste hotare”. Acest studiu a prezentat problemele �i nevoile 
cu care se confruntă copiii �i vîrstnicii răma�i fără îngrijirea  membrilor de familie 
pleca�i la muncă peste hotare, concluziile �i recomandările căruia, prezentate în luna 
aprilie anul curent, con�in propuneri pentru dezvoltarea unui sistem na�ional de 
eviden�ă a copiilor răma�i fără îngrijire părintească, dezvoltarea �i diversificarea 
serviciilor sociale în conformitate cu necesită�ile acestora, perfec�ionarea 
mecanismelor de identificare, referire �i asisten�ă a copiilor. 

Totodată, în cadrul proiectelor „Suport la Planul Naţional de Acţiuni cu privire 
la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în rezultatul 
migraţiei”, implementat de Universitatea de Stat din Moldova  cu suportul Agenţiei 
Cehe pentru Dezvoltare �i „Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra 
minorilor şi familiilor rămase în ţară” implementat  de către Ministerul Muncii, 
Protec�iei Sociale �i Familiei al Republicii Moldova de comun cu Ministerul Muncii 
�i Politicilor Sociale al Italiei, este planificată efectuarea unui studiu cantitativ 
privind copiii în situa�ie de dificultate, fapt care va permite realizarea unei baze de 
date cu copiii viza�i, elucidarea aspectelor legate de situa�ia lor socială �i �colară, 
va facilita eviden�a �i asisten�a acestora, după caz. Baza de date va fi de�inută de 
structurile teritoriale de asisten�ă socială, urmînd a fi actualizate periodic. În perioada 
septembrie – octombrie curent a avut loc testarea chestionarului pe un e�antion 
restrîns de 70 responden�i: mun. Chi�inău – 30,  rl Nisporeni – 20 �i rl Ceadîr-
Lunga – 20.  
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Suplimentar menţionăm că, cu suportul Băncii Mondiale se află în proces de 
elaborare Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţa Socială”, care va îngloba un 
şir de funcţionalităţi complexe pentru înregistrarea şi analiza situaţiei inclusiv în 
domeniul protecţiei copilului. 

De asemenea, în scopul garantării calită�ii serviciilor sociale prestate, 
actualmente se promovează mecanismul na�ional de evaluare, acreditare �i 
monitorizare a prestatorilor de servicii sociale. Astfel, Ministerul Muncii, Protec�iei 
Sociale �i Familiei a definitivat proiectul legii privind acreditarea prestatorilor de 
servicii sociale, care a fost expediat Guvernului pentru examinare �i aprobare. 

Centrul Internaţional „La Strada” a înaientat propuneri privind alinierea 
legislaţiei naţionale la prevederile Convenţia Lanzarote. Proiectul de lege elaborat de 
către grupul de lucru, a cărui membru a fost şi Centrul Internaţional „La Strada” a fost 
înaintat Guvernului la finele anului 2011. De menţionat că în 2011 Republica 
Moldova a ratificat Convenţiei Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor 
împotriva exploatării şi abuzului sexual, semnată la 25 octombrie 2007, la Lanzarote.  

 
 
 
 

Activitatea Nr. 16 Activitate 
Realizată  Organizarea programelor de formare a formatorilor pentru instituţiile abilitate în 

combaterea traficului de fiinţe umane 

Reprezentanţii MAI, PG, pe parcursul anului 2010 au participat la un curs de 
formare profesională (40 ore) cu participarea formatorilor din Lituania. La acest curs 
de formare de formatori au participat 11 specialişti din Republica Moldova.  

Cu referinţă la acest subiect, putem menţiona că, Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane nu a realizat careva programe de formare a formatorilor, în acest 
sens, colaboratorii CCTP au participat la desfăşurarea diverselor seminare de instruire 
organizate în comun cu Alianţa pentru salvarea familiilor din Moldova cu genericul 
„Căutarea soluţiilor pentru prevenirea şi combaterea pedofiliei în Moldova”; Centrul 
pentru prevenirea traficului de femei cu privire la combaterea infracţiunilor conexe 
migraţiei; Centrul Internaţional „La Strada” cu tematica combaterii traficului de copii, 
în special în scop de exploatare sexuală şi a celor conexe înfăptuite prin intermediul 
tehnologiilor informaţionale; „UNICEF” în domeniul combaterii traficului de copii; 
Comisia Europeană în cadrul proiectului „O mai bună guvernare a migraţiei de muncă 
şi a calificărilor” şi nu în ultimul rînd cel organizat de către Biroul migraţie şi azil al 
MAI, cu susţinerea financiară a Comisiei Europene în cadrul căruia au fost discutate 
principalele garanţii procedurale în sistemul de azil; organizaţia „TAIEX” şi anume 
reprezentanţii poliţiei belgiene, în domeniul analizei informaţiei infracţionale în cadrul 
poliţiei; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul de politici şi analize în 
sănătate, reprezentanţii ONG „Terre des Hommes” cu genericul „Protecţia şi asistenţa 
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane în cadrul Sistemului 
Naţional de Referire”. 
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Activitate 
Realizată  

Activitatea Nr. 17 
Elaborarea şi implementarea planurilor anuale de acţiuni privind promovarea 
politicilor publice pe piaţa muncii 

În scopul ameliorării situaţiei pe piaţa forţei de muncă, promovării politicilor 
active, atingerii unei ocupări cît mai înalte şi reducerii şomajului, Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă în comun cu structurile sale teritoriale elaborează 
anual Planul de acţiuni în promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă, ţinîndu-se 
cont de situaţia pieţei muncii republicane şi locale. Planurile de acţiuni anuale sînt 
aprobate la şedinţele Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale, iar mersul 
realizării acţiunilor şi indicatorilor de performanţă sînt monitorizate trimestrial. Planul 
de acţiuni vine în concordanţă  cu Legea RM  nr. 102-XV,2003 privind ocuparea 
forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 
cu ulterioarele modificări şi completări, Strategia naţională privind politicile de 
ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015, Programul de activitate al Guvernului 
„Integrarea europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, Planul naţional anual de 
ocupare a forţei de muncă, precum şi cu rezultatele unor studii asupra situaţiei pieţei 
muncii, inclusiv a grupurilor defavorizate pe piaţa muncii.  

Unul din obiectivele de bază ale planului de acţiuni îl constituie sporirea 
gradului de ocupare a forţei de muncă şi diminuarea şomajului. Pe parcursul anului 
2011 au fost angajate în cîmpul muncii circa 13,5 mii persoane, ce constituie 20,1% 
din numărul şomerilor înregistraţi pe parcursul anului. 

 
 
 

Activitate Realizată  Activitatea Nr. 18 
Dezvoltarea sistemului informaţional al pieţei forţei de muncă 

Dezvoltarea continuă a sistemului informaţional al pieţei forţei de muncă 
contribuie la sporirea gradului de informare a persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă despre situaţia pe piaţa muncii si serviciile acordate de structurile Agenţiei 
Naţionale, perfecţionarea serviciilor acordate persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă prin intermediul surselor electronice de informare, acordarea de servicii 
oportune şi calitative populaţiei. 

Activitatea de informare a cetăţenilor din republică a fost îmbunătăţită prin 
deschiderea a 3 centre de  informare despre piaţa muncii în mun. Chişinău, Bălţi şi or. 
Cahul. În cadrul centrelor sînt oferite informaţii despre situaţia pe piaţa muncii 
naţională şi teritorială, despre cererea şi oferta forţei de muncă, condiţiile de ocupare a 
locurilor de muncă libere, informaţii cu privire la modalitatea legală de a se angaja 
peste hotare. Centrele prestează servicii bazate pe principiul autoinformării şi 
autoocupării şi sînt dotate cu posturi de autoocupare, cabine telefonice şi standuri 
informaţionale. Analogice posturi de autoocupare şi cabine telefonice funcţionează şi 
în celelalte agenţii teritoriale. Orice persoană în căutarea unui loc de muncă poate să 
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se autoinformeze despre posibilităţile de căutare a unui loc de muncă. Pe parcursul 
anului 2011 au beneficiat de mediere electronică 6,3 mii persoane, servicii telefonice – 
3,8 mii persoane. 

În incinta Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă municipiul Chişinău 
funcţionează Centrul de apel - Piaţa Muncii, care contribuie la realizarea unuia dintre 
principalele obiective ale Agenţiei Naţionale -  îmbunătăţirea comunicării cu diverse 
categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi agenţi economici, prin 
oferirea accesului rapid la informaţia din domeniul pieţei muncii. La susţinerea 
informaţională a Centrului au apelat 6,2 mii persoane.   

Resursele electronice de informare www.anofm.md – pagina oficială, 
www.jobmarket.gov.md – portalul „Piaţa Muncii”, pun la dispoziţia utilizatorilor 
externi o gamă largă de informaţii cu referinţă la legislaţia în vigoare şi managementul 
din ţară. 

A fost elaborat şi instalat Sistemul Informaţional Automatizat “Evidenta 
migraţiei forţei de muncă” (SIA „EMFM”), fiind unul din elementele care asigură 
evidenţa proceselor de pe piaţa muncii din Republica Moldova şi oferă utilizatorilor 
posibilitatea înregistrării, stocării şi furnizării datelor privind migraţia de muncă în 
Republica Moldova. Sistemul Informaţional Automatizat „EMFM” reprezintă o parte 
integrantă a resursei informaţionale „Piaţa forţei de muncă”. Funcţionarea sistemului 
permite reducerea termenelor de examinare a dosarelor solicitanţilor, integrarea 
tuturor resurselor informaţionale existente a diferitelor ministere şi instituţii, autorizate 
în luarea deciziilor în domeniul migraţiei de muncă şi utilizarea fluxurilor 
informaţionale comune, precum şi utilizarea acestor date în activitatea Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Republicii Moldova 

 
 
 
 
 

Activitatea Nr. 19 Activitate 
Realizată  

Orientarea, instruirea profesională şi plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor 
instituţiilor de învăţămînt, tinerilor, şomerilor şi persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă, a potenţialelor victime şi victimelor traficului de fiinţe umane 

Activitatea 19 reprezintă un ansamblu de acţiuni a căror realizare vor avea o 
rezonanţă benefică asupra mai multor segmente sociale inclusiv şi asupra prevenirii 
TFU. În vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor antreprenoriale şi dezvoltarea culturii de 
afaceri, Ministerul Economiei continuă implementarea Programul de instruire 
continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii”, care are drept scop sporirea calificării 
întreprinzătorilor activi şi a celor potenţiali în domeniu antreprenorial şi managerial.  

Pe parcursul perioadei de raportare, au fost consultaţi 1800 de persoane, din 
care 970 persoane au depus cererile de participare la instruire. Prin intermediul 
Programului GEA au fost au fost organizate 67 cursuri de instruire în 15 localităţi a 
RM, prin care au fost instruiţi 2173 de agenţi economici. Este important de menţionat 
că din total instruiţi, 69 % sunt femei. 
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Stimularea creării de către tinerii din zona rurală a noilor întreprinderi şi 
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora continuă a fi una din priorităţile 
statului în vederea dezvoltării mediului de afaceri. In acest context, Ministerul 
Economiei a continuat implementarea Programului Naţional de Abilitare Economică 
a Tinerilor. 

Astfel, în cadrul Componentei I „Informare şi Instruire antreprenorială” au fost 
consultate 1800 persoane, dintre care: 800 - în oficiu, 200 prin intermediul INFOline 
şi 383 – în cadrul expoziţiei „Fabricat în Moldova”, 217 – în cadrul Forumului IMM 
şi 200 – în cadrul Forumului Investiţional „Business Week”. Din total persoane 
consultate 28,5% sunt agenţi economici, iar 32,8% - femei. Pe parcursul perioadei de 
referinţă, au fost organizate 24 cursuri de instruire în cadrul cărora au fost instruiţi 656 
tineri. Din numărul total al participanţilor la cursurile de instruire PNAET, 42% sunt 
femei, iar 19% - agenţi economici. 

În cadrul Componentei II „Finanţarea proiectelor investiţionale rurale prin 
acordarea de împrumuturi comerciale rambursabile, cu porţiune de grant, precum şi 
finanţarea contractelor de leasing”, în perioada de referinţă au fost creditate (cu 
porţiune de grant 40%) 234 proiecte de afaceri. Valoarea creditelor acordate a însumat 
67,36 mil. lei, iar suma porţiunii de grant a constituit 5,70 mil. lei.  

De menţionat că la realizarea activităţii respective a contribuit şi Asociaţia 
Obştească „Insula Speranţelor”. Conform datelor furnizate, de cursurile oferite au 
beneficiat 132 persoane, dintre care 28 au locuit în Centrul de Orientare Profesională. 
Beneficiarelor li s-a oferit orientare profesională, instruire profesională în domeniile: 
alimentaţia publică, comerţ, servicii individuale pentru populaţie, funcţionari de birou, 
financiar-economic. 

Din cele declarate de către asociaţie, la moment se acordă o atenţie deosebită 
lucrului preventiv cu potenţialele VTFU şi anume absolvenţi ai gimnaziilor-internat, 
foste persoane deţinute şi alte persoane defavorizate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca pe parcursul a 12 luni a 

organizat cursuri de formare profesională în domeniul antreprenoriatului, însă din cele 
5 victime ale traficului de fiinţe umane care au  absolvit cursurile de formare 
profesională nici una nu a urmat cursuri în domeniul antreprenoriatului.  

Activitatea Nr. 20 
Asigurarea accesului victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de 
fiinţe umane la programele de instruire în domeniul antreprenorial şi 
acordarea de microcredite pentru iniţierea afacerilor.

Activitate Realizată 

 

Recomandare : 
În următorul PN se va acorda o atenţie mai mare „bazei economice” ca platformă interdependentă 

cu cea a drepturilor omului. 
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Pentru promovarea activităţii de acordare a creditelor în condiţii avantajoase 
pentru crearea locurilor noi de muncă şi organizarea activităţii de întreprinzător, 
prevăzute în art.24 din Legea nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei 
de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 
pentru anul 2011 nu au fost prevăzute mijloace financiare. 

 
 
 
 
În data de 4 octombrie 2011 Consiliul Raional Drochia a creat Institu�ia 

Publică ”Servicii de asisten�a subiec�ilor violen�ei în familie” cu două 
subdiviziuni. Centrul Maternal ”Ariadna”,  �i Centrul de asisten�ă �i consiliere 
pentru agresorii familiali, primul centru pilot din RM destinat pentru dezvoltarea 
serviciilor de reabilitare a agresorilor familiali �i este creat în parteneriat cu MMPSF.  
În contextul promovării serviciilor noi create pentru agresorii familiali Direc�ia cu 
sus�inerea Misiunii OSCE pe data de 30 noiembrie 2011 a fost organizat un atelierul 
de lucru ”Implementarea Legii nr.45, probleme �i perspective”. 

Activitate  Realizată  Activitatea Nr. 21 
Acordarea suportului metodologic centrelor de reintegrare socială şi 
centrelor maternale 

În contextul dezvoltării serviciilor specializate pentru incluziunea socială a 
persoanelor infectate/afectate HIV/SIDA (victime ale traficului de fiin�e 
umane/poten�ialele victime ale TFU) în perioada de referin�ă, s-a conlucrat cu 
Comitetul Executiv al UTAG din mun. Comrat pentru oferirea unui nou spa�iu în 
contextul deschiderii Centrului social regional pentru persoanele care trăiesc cu 
HIV/SIDA. Ulterior, în iulie 2011 a fost elaborat �i semnat Acordul tripartit de 
colaborare dintre MMPSF, Centrul PAS �i Comitetul Executiv al UTAG din mun. 
Comrat în vederea deschiderii �i sus�inerii metodologice �i financiare a Centrului 
Social Regional pentru persoanele infectate/afectate HIV/SIDA. Astfel, ministerul va 
participa la realizarea activită�ilor de preven�ie HIV/SIDA, oferirea sprijinului 
metodologic �i financiar pentru asisten�a socială acordată beneficiarelor 
infecta�i/afecta�i cu HIV/SIDA, coordonarea �i sus�inerea durabilită�ii serviciului 
creat �i să faciliteze parteneriatul dintre păr�ile semnatare acordului.  

În noiembrie 2011, ministerul a semnat acord tripartit de colaborare cu primăria 
mun. Chi�inău �i Centrul PAS în vederea creării Centrului social  regional 
Chi�inău, pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, care va intra în vigoare la 
data aprobării deciziei privind crearea institu�iei publice locale de Consiliul 
Municipal Chi�inău.   

Pe parcursul anului 2011 Direc�ia a acordat suport metodologic primăriei mun. 
Băl�i în vederea dezvoltării serviciului social specializat. În acest context am 
participat ca membri în componen�a comisiei de primire predare a lucrărilor de 
reconstruc�ie a clădirii oferite pentru deschiderea centrului social regional precum �i 
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la �edin�a comisiei pentru suplinirea func�iei vacante de director a Centrului social 
regional. 

 În contextul dezvoltării �i promovării serviciilor sociale pentru PTH, Direc�ia 
cu asisten�a PAUD �i UNAIDS Moldova, în cadrul proiectului ”Suport pentru un 
răspuns bazat pe drepturi �i gender sensibil la HIV” a organizat un �ir de activită�i 
intersectoriale. În perioada noiembrie – decembrie au fost organizate 4 mese rotunde 
cu APC, APL, ONG cu activită�i în domeniu HIV/SIDA pentru promovarea 
serviciilor care vor fi prestate în cadrul Centrelor  sociale regionale pentru asisten�a 
�i protec�ia persoanelor care trăiesc cu HIV (Chi�inău, Băl�i, Comrat). 

Conform informaţiei structurilor teritoriale de asistenţă socială, actualmente în 
republică funcţionează 99 centre sociale adresate copiilor, printre care  59 centre de zi 
şi - 40 centre de plasament, ce oferă o gamă largă de servicii, inclusiv şi pentru copiii 
victime ale TFU şi ale violenţei. Pentru 2011 şi ulterior, s-au planificat resurse 
financiare din bugetul de stat pentru trei centre: 2 în Drochia – Centrul maternal 
„Ariadna”, Centrul pentru agresori familiali şi Centru pentru victimele TFU şi 
violenţei în familie  din Căuşeni.  MMPSF a examinat şi propus pentru aprobare 
Regulamentele interne de funcţionare a centrelor din Drochia nominalizate mai sus.  

Totodată, cu suportul OIM a fost promovat proiectul Regulamentului privind 
identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane �i care a 
fost prezentat în �edin�a, din 8 aprilie 2011, a Comitetului Na�ional pentru 
combaterea traficului de fiin�e umane, pentru examinare şi expunere asupra 
modalităţii de aprobare a acestui document. Proiectul Regulamentului poartă un 
caracter interdepartamental şi reprezintă un instrument operaţional de lucru pentru 
instituţiile – participante ale SNR. Aprobarea şi implementarea Proiectului 
Regulamentului va contribui la eficientizarea şi standardizarea procedurilor de lucru, 
la realizarea obiectivelor şi va duce la crearea cadrului  normativ necesar pentru 
implementarea Strategiei SNR. Conform deciziei luate în cadrul şedinţei asupra 
modalităţii aprobării documentului nominalizat, acesta a fost înaintat Ministerului 
Justiţiei pentru expertiză juridică şi înregistrare de stat, conform prevederilor Hotărîrii 
Guvernului nr. 1104 din 28 noiembrie 1997 prin care s-a aprobat Regulamentul 
privind expertiza juridică şi înregistrarea de stat a actelor normative departamentale, 
pct. 3 cu publicarea în Monitorul oficial al Republicii Moldova. În acest caz acest 
instrument operaţional va avea putere juridică pentru toţi actorii SNR. Ulterior a fost 
modificat conform avizului prezentat de către MJ şi va fi înaintat repetat pentru 
aceiaşi procedură.  

 
 
 
 

Activitatea Nr. 22 Activitate 
Realizată  Implementarea unui program de monitorizare pentru susţinerea tinerilor în dezvoltarea 

afacerilor proprii 

 

 
45 



Raport 12 luni 2011 

Ministerul Economiei, cu suportul financiar al Organizaţiei Internaţionale 
pentru Migraţiune (OIM), a organizat 24 cursuri de instruire antreprenorială pentru 
544 tineri social vulnerabili din 100 de localităţi rurale din 25 raioane ale ţării. Din 
numărul total al participanţilor la instruire 11% sunt antreprenori începători, iar ceilalţi 
îşi planifică iniţierea unei afaceri în zonă rurală. Ponderea femeilor tinere în totalul 
participanţilor la cursuri de instruire este de 53%.  

Tinerii selectaţi pentru participare la seminar, au fost îndrumaţi să scrie planuri 
de afacere. Astfel, în perioada de referinţă, au fost depuse 128 planuri de afaceri 
întocmite de către tinerii social – vulnerabili în urma participării la cursurile de 
instruire PNAET. Cele mai viabile afaceri vor fi finanţate cu un grant de până la 
2000 euro, prin intermediul proiectului „Susţinerea implementării componentei de 
migraţiune dezvoltare a parteneriatului pentru mobilitate Moldova-UE”. 

În anul 2011, în plină desfăşurare a fost Programul-pilot de Atragere a 
Remitenţelor în Economie - PARE 1+1, care îşi propune mobilizarea resurselor 
financiare şi umane şi vizează implicit tinerii, absolvenţii instituţiilor de învăţămînt, 
şomerii şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care au cel puţin o rudă de 
gradul I muncind peste hotare, precum şi lucrătorii migranţi moldoveni.  

În perioada de referinţă, au fost acordate peste 2200 de consultaţii  (în oficiu, la 
telefon, email), potenţialilor beneficiari a Programului - pilot şi au fost înregistrate cca 
12 mii vizualizări a  site-ului http://www.odimm.md/ro/pare/default.htm.  

În cadrul Componentei II „Instruire şi suport antreprenorial”, pe parcursul 
anului  au fost organizate 13 cursuri de instruire, în cadrul cărora au fost instruite 
cumulativ 235 persoane.  

Pe parcursul anului, în cadrul Componentei III „Finanţare a afacerilor  / Regula 
1+1” au fost înregistraţi 73 de beneficiari de finanţare nerambursabilă „PARE 1+1” 
care planifică realizarea proiectelor investiţionale în valoare totală de 35,45 mil. lei, 
inclusiv din resurse proprii ale fondatorilor – 22,31 mil. lei, iar porţiunea de grant 
PARE 1+1 reprezentând 13,14 mil. lei. În perioada de raportare au fost efectuate deja 
investiţii în sumă totală de 24,7 mil. lei, din cadrul Programului fiind transferate 
resurse financiare nerambursabile pe contul a 65 beneficiari în sumă cumulativă de 
10,04 mil. lei, inclusiv 9,25 mil. lei constituie mijloace financiare alocate din Bugetul 
de Stat şi 0,79 mil. lei - suportul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie 

 
 
 
 

Activitatea Nr. 23 Activitate Nerealizată  
Consiliere şi suport informaţional privind migraţia sigură, riscurile 
asociate plecării ilegale şi pericolul traficului/exploatării Responsabil: MMPSF 

 
 
 
 

Recomandare : 
Reieşind din faptul că consilierea şi suportul informaţional privind migraţia sigură, riscurile asociate plecării 
ilegale şi pericolul traficului/exploatării sunt atribuţii ce intră în competen�a Centrului de Apel a MAEIE, este 
necesar de a evita dublarea activităţilor. În planul ce urmează activitatea respectivă se va include doar în lista 
activităţilor MAEIE pentru PA 2012/2013 �i respectiva activitate. 

 
46 

http://www.odimm.md/ro/pare/default.htm


Raport 12 luni 2011 

 
Centrul Internaţional „La Strada” a asigurat funcţionarea Liniei Fierbinţi (LF) 

pentru migranţi şi persoanele traficate 0 800 77777.  În 2011 au fost înregistrate circa 
600 apeluri la LF cu solicitarea informaţiei în domeniul prevenirii traficului de fiinţe 
umane. Informaţia solicită şi acordată ţine în principal de drepturile lucrătorilor 
migranţi, protecţia drepturilor migranţilor în faţa autorităţilor din ţara de destinaţie, 
schimbarea locului de muncă a migrantului, verificarea legalităţii ofertelor de muncă, 
legalizarea şederii migrantului, restabilirea actelor de identitate, problematica 
reuniunii familiei etc. 

„Diminuarea vulnerabilităţii copiilor faţă de trafic prin asigurarea accesului la 
diverse servicii educaţionale”, trebuie să figureze ca scop strategic în orice PN. De 
aceea, indiferent de succesele şi insuccesele actorilor responsabili de implementarea 
scopurilor strategecice cu caracter educa�ional, existenţa acestora trebuie să se 
păstreze rigid în toate PN. Elaborarea respectivelor strategii �i a unor activităţi 
fezabile reprezintă un ansamblu de acţiuni ce vor rezulta în consolidarea calităţilor 
umane a celor educaţi şi a unei societăţi dorite, în stare să răspundă aşteptărilor pentru 
libertate, democraţie şi progres. În această ordine de idei realizarea activităţilor date 
trebuie privită ca o obligaţie imperativă. 
 
 
 
 

Activitatea Nr. 24 Realizat Asigurarea unor activităţi pentru copii cu reuşită şcolară redusă pentru 
prevenirea abandonului sau/şi absenteismului şcolar.

 În calitate de măsuri esenţiale ce contribuie la prevenirea fenomenului traficului 
de fiinţe umane, sînt şcolarizarea elevilor şi prevenirea delicvenţei juvenile. În acest 
context, Ministerul Educaţiei, de comun cu administraţiile publice locale, duce o 
evidenţă strictă a şcolarizării elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-16 ani.  
În scopul prevenirii abandonului şcolar, în şcolile din republică sînt organizate ore de 
meditaţie cu asistenţa învăţătorilor calificaţi, preponderent pentru elevii claselor I-IV, 
dar la decizia instituţiei, acestea se organizează şi pentru elevii claselor gimnaziale, 
fiind înscrişi în mod prioritar copiii din familiile dezavantajate. 
În cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale integrate pentru familii 
vulnerabile şi copiii în situaţii de risc” realizat de către Ministerul Educaţiei, 
reprezentanţa UNICEF în Moldova şi UE au fost create şi dezvoltate servicii sociale 
pentru minorii aflaţi în dificultate. Totodată, au fost desfăşurate şi alte activităţi ce 
contribuie la prevenirea traficului de fiinţe umane: 

• organizarea acţiunilor comunitare, care au ca scop socializarea şi integrarea 
socială a copiilor din familii vulnerabile; 

• organizarea activităţilor de psiho-diagnostică, psiho-corecţie şi consiliere în 
conformitate cu Regulamentul privind serviciul psihologic în instituţiile de 
învăţământ de cultură generală, sarcina principală fiind considerată facilitarea 
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procesului de adaptare, socializare, corecţie şi recuperare a copiilor aflaţi în 
dificultate; 

• crearea condiţiilor eficiente de educaţie şi adaptare a copiilor aflaţi în dificultate 
la mediul şcolar; 

• a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011 şi se 
implementează în instituţiile din sistem Programului de dezvoltare a educaţiei 
incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 

 
 Conform datelor furnizate de Tdh, 400 copii (inclusiv în situaţie de risc) au 
beneficiat de activităţi psiho-sociale oferite de reprezentanţii Tdh, în tabere de vară pe 
durata 2011. 
 
 
 

Activitatea Nr. 31  Realizat 
Sporirea accesului la învăţămîntul profesional, vocaţional şi superior prin 
consolidarea infrastructurii, în conformitate cu cerinţele pieţii muncii.  

 
 
 În scopul asigurării accesului la învăţământul profesional, vocaţional şi superior 
a fost aprobată HG nr. 453 din 16.06.2011 „cu privire la planurile de înmatriculare în 
anul 2011 în învăţământul superior, mediu de specialitate şi secundar profesional”,  au 
fost operate modificările la HG nr. 1421 din 18.12.2006 „cu privire la aprobarea 
Nomenclatorului meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în 
învăţământul secundar profesional”.  
 În vederea realizării obiectivului de dezvoltare a unui sistem de formare 
profesională, orientat spre asigurarea cu resurse umane competitive a necesităţilor 
curente al pieţei forţei de muncă au fost întreprinse măsuri de relansare şi renovare a 
învăţământului vocaţional (secundar profesional şi mediu de specialitate).  
 În acest scop au fost dotate 5 şcoli şi un colegiu cu echipament şi utilaj pentru 
laboratoare şi ateliere cu suportul Proiectului „Liechtenstein Development Service 
(LED). În anul 2012 vor continua dotările încă în 9 instituţii. Au fost elaborate 
curricula la meseriile: „lăcătuş instalator tehnică sanitară” şi „electromontor la 
repararea şi întreţinerea utilajului electric”. În prezent se lucrează la elaborarea 
standardelor din domeniul agriculturii şi construcţiilor, în comun cu comitetele 
sectoriale, Centrul Republican pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi 
specialiştii în domeniu din şcolile profesionale.  
 Au fost dotate cu câte o sală de 64 calculatoare şi conectate la reţea 4 colegii. 
Suplimentar încă 80 de calculatoare au fost puse la dispoziţia instituţiilor 
preuniversitare şi 57 – şcolilor profesionale şi colegiilor. 
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În scopul compatibilizării calificărilor acordate în învăţământul superior naţional cu 
cele de pe plan european, a fost aprobat noul Nomenclator al domeniilor şi 
specialităţilor pentru învăţământul superior, racordat la ISCED şi EuroSTAT. 

• Au fost introduse trei specialităţi noi: Microelectronică şi nanotehnologii, 
Securitatea informaţională, Ingineria şi tehnologia transportului auto. 

• A fost stabilită cota de 15% din numărul total de înmatriculări în universităţi 
pentru tinerii din familiile dezavantajate, pentru care se oferă locuri în cămin şi 
se acordă indemnizaţii şi burse sociale; 

• A fost completată lista domeniilor înrudite, în vederea satisfacerii necesităţilor 
pieţei muncii cu cadre didactice. 

• A crescut numărul tinerilor din Republica Moldova care participă la programe 
de mobilitate ca rezultat al semnării Protocolului de colaborare în domeniul 
educaţiei cu România, constituind 2850 de studenţi (c. I - 2600; c. II – 250). 

 
 
 
 
 
 Începând cu anul de studii 2008-2009 au fost propuse cursurile „Educaţia 
civică” (opţional pentru clasele V-VIII şi obligatoriu în clasa a IX-a), disciplina „Noi 
şi legea” (clasele XI-XII, opţional, clasa a X-a obligatoriu) şi „Educaţia moral-civică” 
(clasele X-XII, opţional), care elucidează aspecte privind combaterea fenomenului 
traficului de fiinţe umane. Începând cu anul de studii 2009-2010 disciplina „Educaţi 
civică” este studiată obligatoriu în clasele V-XII, iar disciplina „Educaţia moral-
spirituală” este studiată obligatoriu în clasele I-IV şi opţional în clasele X-XII.  
 La fel, în cadrul orei de dirigenţie, care este obligatorie pentru toate clasele I-
XII sunt prezentate teme cu referinţă la prevenirea traficului de fiinţe umane, sunt 
discutate cazuri concrete de traficare a copiilor şi femeilor. 
 În anul de studii 2011-2012, în şcolile din Republica Moldova a fost 
implementat cursului opţional de Religie, pentru care au fost asigurate curricula 
transversale pentru clasele I-IX pe principiul confesional – pentru culturile Ortodox şi 
Catolic şi pentru culturile Evanghelice şi Adventist; a fost elaborat ghidul profesorului 
care include proiectele didactice pentru fiecare lecţie; au fost formaţi formatorii 
regionali, care au format învăţătorii şi au pus la dispoziţia lor materialele elaborate. 
 În fiecare şcoală din republică, în instituţiile de învăţământ secundar profesional 
şi mediu de specialitate, sunt puse în aplicare planurile de activităţi educative, printre 
care şi în probleme de educaţie juridică în scopul cunoaşterii şi respectării drepturilor, 
excluderii violenţei, exploatării muncii copiilor, excluderii fenomenului de traficare a 
fiinţelor umane şi a altor fenomene sociale distructive. 

Activitatea Nr. 32 
Modernizarea implementării disciplinelor “Educaţie civică”, educaţie moral-
civică, a orelor de dirigenţie despre prevenirea traficului de fiinţe umane. 

Realizat 
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 În instituţiile de învăţmănît mediu de specialitate şi secundar profesional în 
cadrul disciplinei „Educaţia civică” se studiază Concepţia privind politica 
migraţională a RM şi  Legea cu privire la migraţiune (48 de colegii şi 70 de instituţii 
de învăţământ secundar profesional). 
 
 
 
 
 În cadrul proiectului Hifab ”Suport pentru dezvoltarea sistemului de învăţământ 
profesional în Republica Moldova”, au activat reţele locale de sprijin create în trei 
regiuni-pilot – oraşul Cahul, oraşul Hânceşti şi satul Cuhureştii de Sus, rn. Floreşti, 
având drept scop identificarea soluţiilor individuale pentru rezolvarea problemelor 
copiilor aflaţi în risc de abandon, pentru menţinerea acestora în sistem până la 
finisarea studiilor.  
 În cadrul proiectului Hifab a fost elaborat cursul de antreprenoriat modern şi a 
fost extinsă pilotarea lui în 16 instituţii de învăţământ profesional, au fost formaţi 
pentru predarea cursului profesorii selectaţi din încă 22 instituţii. Suportul de curs 
elaborat este actualmente la faza de aprobare pentru pilotare. Cursul respectiv creează 
oportunităţi suplimentare şi contribuie la crearea unei viziuni reale despre 
antreprenoriat, oferind posibilităţi alternative de angajare în câmpul muncii şi 
îmbunătăţeşte şansa absolvenţilor pentru a iniţia o afacere proprie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform informaţiei furnizate de către Ministerul Educaţiei „în acest scop nu sunt 
prevăzute alocaţii bugetare”. 
Totodată, cu suportul Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile 
Copilului, au fost elaborate şi distribuite în toate direcţiile raionale/municipale de 
învăţământ şi în toate instituţiile preuniversitare din 17 raioane-pilot următoarele 
materialelor didactice: 

1. Ghidul pentru profesioniştii care lucrează cu copiii migranţilor; 
2. Singur acasă, Carte de buzunar pentru fete şi băieţi cu părinţi plecaţi în 

străinătate; 

Activitatea Nr. 33 
Organizarea activităţilor speciale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 
umane în învăţămîntul secundar, profesional şi mediu de specialitate 

Activitatea Nr. 34 
Formarea şi instruirea cadrelor didactice la toate treptele 
de învăţămînt în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de fiinţe umane. 

Activitatea Nr. 35 
Elaborarea materialelor didactice în domeniul prevenirii traficului de persoane (ghiduri 
pentru profesori, diriginţi de clasă, elevi etc.) 

Realizată 

Realizat 

 

Activitatea Nr. 10, segm. 2.1 
Elaborarea şi implementarea programelor de instruire a 
specialiştilor implicaţi în activităţi de prevenire a 
traficului de fiinţe umane   
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3. Copilul meu e singur acasă, Carte pentru părinţii care pleacă la muncă în 
străinătate; 

4. Copii singuri acasă, Carte pentru persoanele care au grijă de copii cu părinţi 
plecaţi în străinătate. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Al 9-lea an consecutiv în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie a fost 
organizată Campania „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen”,  Sloganul 
din 2011  fiind „DE LA PACE ÎN CASĂ SPRE PACE ÎN LUME”.  În această 
perioadă la nivel naţional şi local a fost desfăşurat un program complex de activităţi: 
conferinţa de presa de lansare a Campaniei, mese rotunde, dezbateri publice, 
conferinţe, programe TV şi Radio de instruire şi informare în domeniul drepturilor 
omului, violenţei în bază de gen şi violenţei în familie (în continuare VF). Este 
important de men�ionat desfă�urarea Meselor Rotunde cu genericul, ”Aplicarea 
Ordonanţei de protecţie” cu participarea reprezentan�ilor din partea organelor de 
poli�ie, medicină, asisten�a socială, procuratură, coordonatorii echipelor 
multidisciplinare. Drept rezultate pozitive remarcăm: Cre�terea sensibilizării unor 
categorii a popula�iei - spre în�elegerea VF ca încălcare a drepturilor omului; 
fortificarea parţială a capacităţilor specialiştilor la nivel de raion / comunitate – 
prestatori de servicii în soluţionarea cazurilor VF (dialog intersectorial, prin 
identificarea problemelor �i solu�iilor); stabilirea platformei pentru discutarea şi 
diseminarea soluţiilor şi strategiilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, 
de implicare activă a bărbaţilor în acest proces; sensibilizarea de gen a specialiştilor 
din Grupurile de coordonare în domeniul egalită�ii de gen din MJ, MAI, MA, recent 
create; implicarea activă / susţinerea activităţilor din partea organelor APL, elaborarea 
�i realizarea Planurilor de ac�iuni în cadrul Campaniei la nivel de majoritatea APL; 
alocarea/ valorificarea �i unor resurse locale; condiţionarea autorităţilor centrale şi 

Activitatea Nr. 36 
Organizarea meselor rotunde, conferinţelor, 
dezbaterilor, concursurilor de creaţie în domeniul 
drepturilor omului şi prevenirii TFU  

Activitatea Nr. 38 
Dezvoltarea sistemului de servicii sociale, inclusiv hot-line şi on-line locale/ 
regionale pentru studenţi. 

Activitatea Nr. 27 
Organizarea campaniilor de informare şi promovare a egalităţii genurilor şi 
combaterii violenţei în familie 

Realizată  

 

Nerealizată 

Responsabil: Ministerul Educaţiei 

Activitatea Nr.3, segm. 2.1  
Organizarea sesiunilor de informare a copiilor, 
tinerilor, părinţilor şi cadrelor didactice cu 
tematica traficului de fiinţe umane, alte forme de 
exploatare a muncii copilului şi violenței în familie 
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locale să implementeze în practică cadrul legal-normativ de prevenire şi combatere a 
violenţei în familie, în special prin aplicarea mai efectivă a ordonanţei de protecţie; 
identificarea practicilor pozitive, problemelor �i propunerilor de eficientizare a 
activită�ii organelor abilitate în domeniu.  
 
 
 
 
 

Activitate 
Realizată  

Activitatea Nr. 37 
asigurarea dreptului la informare al studenţilor prin internet, deschiderea bibliotecilor 
moderne, organizarea emisiunilor radio şi TV pentru şi cu implicarea acestora 

 Ministerul Tineretului �i Sportului sus�ine în permanen�ă implicarea tinerilor 
în procesul de luare a deciziilor. În acest sens, ministerul este partenerul principal în 
comun cu Compania Publică Teleradio Moldova în realizarea concursului de crea�ie 
al tinerei genera�ii „Ars Adolescentina”. Concursul promovează copiii �i tinerii 
talenta�i din toată �ara, în domeniul literaturii, muzicii, picturii, etc. De asemenea, 
ministerul este un bun partener al emisiunii „RadioActiv”. Necesitatea acestui proiect 
radio este dictată de cerin�a calită�ii informa�iei de care beneficiază tânărul în 
societatea noastră. Emisiunea are ca prioritate stimularea activismului civic la tînăra 
genera�ie prin diseminarea informa�iei utile cu privire la evenimentele desfă�urate, 
ONG-urile existente �i domeniul lor de activitate �i prezentarea istoriei 
inspira�ionale a tinerilor care au demonstrat că se poate prin voluntariat de atins 
culmile succesului. 
 
 
 
 

Segmentul 2.2: “Control specializat” 

 
 Activitate Parţial 

Realizată   
 
 

Activitatea Nr. 1 
Încurajarea agenţiilor private de angajare în cîmpul muncii peste hotare privind 
crearea unei asociaţii şi elaborarea unui cod deontologic  

 La 17 iunie 2008 la Camera Înregistrării de Stat a fost înregistrată Asociaţia 
Agenţiilor Private pentru Ocuparea Forţei de Muncă, avînd ca genuri principale de 
activitate: consultare pentru afaceri şi management, cercetare a pieţei şi de sondaj al 
opiniei publice, organizare a expoziţiilor. 
  La 10 octombrie 2011 Ministerul Jusţiei a înregistrat statutul Asociaţiei 
Patronale „Patronatul Agenţiilor de plasare în cîmpul muncii”. Asociaţia Patronală s-a 
constutiut în scopul de a identifica şi promova sistematic şi unitar drepturile şi 
interesele profesionale specifice ale agenţiilor de plasare în cîmpul muncii, înregistrate 
în Republica Moldova.    
 

 Activitate 
Realizată  

Activitatea Nr. 3 
Dezvoltarea capacităţilor sistemelor locale de monitorizare a muncii copilului, 
inclusiv a traficului, pentru identificarea cazurilor de muncă forţată 
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Copiii sunt şi trebuie să rămână o prioritate, iar copilăria este o perioadă a vieţii 

care trebuie dedicată dezvoltării şi educaţiei. Ca urmare a includerii, în aprilie 2009 a 
Republicii Moldova în Proiectul Global al ILO de dezvoltare, sensibilizare şi sprijin 
pentru implementarea Planului global de Acţiuni privind eliminarea celor mai grave 
forme ale muncii copilului pînă în 2016, finanţat de Departamentul Muncii al SUA, a 
fost elaborat proiectul Planului naţional de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea 
celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015. Planul cuprinde peste 
patruzeci de acţiuni avînd ca scop: 

• revizuirea şi actualizarea legislaţiei relevante în scopul asigurării condiţiilor 
adecvate pentru prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului; 

• sporirea nivelului de conştientizare de către societatea civilă şi factorii de 
decizie a problemei privind cele mai grave forme ale muncii copilului; 

• facilitarea accesului copiilor la învăţămînt de calitate în scopul prevenirii 
implicării lor în cele mai grave forme ale muncii copilului; 

• reabilitarea şi reintegrarea educaţională şi socială a copiilor retraşi din cele 
mai grave forme ale muncii copilului; 

• susţinerea familiilor copiilor implicaţi în cele mai grave forme ale muncii 
copilului, etc. 

De aceea, eliminarea efectivă a exploatării muncii copiilor este unul dintre cele 
mai urgente deziderate. În acest sens se încurajeaza punerea in practica a „Proiectul 
Planului Naţional de Acţiuni (PA) privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave 
forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015”. Respectivul PA constituie răspunsul 
Guvernului, patronatului, sindicatelor şi a altor parteneri relevanţi la problema muncii 
copilului în Republica Moldova. Acest PA a fost elaborat de Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) în rezultatul consultărilor membrilor 
Comitetului Naţional Director pentru eliminarea muncii copilului, organizate cu 
asistenţa Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Programul Internaţional pentru 
Eliminarea Muncii Copilului (ILO-IPEC). 

Proiectul Planului menţionat a fost prezentat Guvernului în august 2011şi 
urmează a fi aprobat de către acesta în viitorul apropiat. 

În anul 2011, în cadrul controalelor efectuate de către inspectorii de muncă din 
inspectoratele teritoriale de muncă, la 29 agen�i economici în procesul de muncă au 
fost identifica�i 224 minori.  

Din numărul total – 77 tineri activau nelegal: fără întocmirea contractului 
individual de muncă, fără emiterea ordinului de angajare, fără eviden�a timpului de 
muncă �i în lipsa carnetului de muncă.  
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La activită�i interzise minorilor au fost antrena�i 46 tineri (chelner în bar de 
noapte, la vînturat cereale, la cules �i în�irat tutun �.a.). Angajatorilor, de către 
inspectorii de muncă, au fost înaintate prescrip�ii de retragere a minorilor din 
activitate. 

Pe parcursul anului 2011 s-au produs 3 accidente cu incapacitate temporară de 
muncă, în care au suferit 3 minori. Dosarele de cercetare au fost inanitate organelor de 
drept.  

Ca rezultat al neconformării la prevederile legisla�iei muncii, conducătorilor 
unită�ilor economice supuse controalelor, pe parcursul perioadei nominalizate, de 
către inspectorii de muncă au fost încheiate 18 procese – verbale cu privire la 
contraven�ie �i înaintate spre examinare instan�ei.  

  
 
 
 
 

 Anul 2011 marchează 30 de ani de la debutul epidemiei SIDA. De atunci SIDA 
a luat 25 mln. de vieţi şi mai mult de 60 mln. de persoane au devenit infectaţi cu HIV. 
În prezent însă, programele HIV şi toate acţiunile întreprinse în vederea prevenirii, 
accesului la tratament, apelul la toleranţă şi non-discriminare, au dat rezultate 
remarcabile. A�a ac�iuni ca elaborarea ”Ghidului în domeniul promovării �i 
protecţiei  drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV”,  organizarea pentru al treilea 
an consecutiv a  ceremoniei de decernare a premiilor „Panglica Roşie”, au evidenţiat 
solidaritatea, responsabilitatea şi angajamentul comun în răspunsul naţional la 
HIV/SIDA5. Pe parcursul lunilor februarie �i martie curent s-a realizat instruirea 
asistenţilor parentali profesionişti cu tematica „Îngrijirea copiilor infectaţi şi/sau 
afectaţi de HIV/SIDA în Serviciul de asistenţă parentală profesionistă”. Pe parcursul 
lunii mai s-a realizat instruirea specialiştilor taberelor de odihnă şi întremare a copiilor 
şi adolescenţilor cu tematica „Îngrijirea copiilor infectaţi şi/sau afectaţi de 
HIV/SIDA”. Pe parcursul lunii iunie s-a realizat instruirea specialiştilor institu�iilor 
din subordinea Ministerului cu tematica „Promovarea incluziunii sociale ale 
persoanelor care trăiesc cu HIV/TB şi alte categorii social-vulnerabile”. În perioada de 
referinţă au fost organizate serate de promovare a modului sănătos de viaţă, mese 
rotunde sub genericul educarea unei familii sănătoase cu participarea adolescenţilor, 
inclusiv din localităţile rurale şi din grupurile vulnerabile. La aceste evenimente au 

                                                            
5 http://www.ms.gov.md/ministry/press_service/14946

Activitate 
Realizată  

Activitatea Nr. 4 
Organizarea activităţilor de informare, educare, comunicare, în special pentru tineri în 
problemele de educaţie pentru sănătate, stilul de viaţă sănătos, prevenirea infecţiilor 
sexual transmisibile şi HIV/SIDA, riscurile şi consecinţele traficului de fiinţe umane 
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fost distribuite gratuit adolescenţilor materiale informative „Ghidul pentru o călătorie 
sigură prin adolescenţă” în număr de circa 188 mii de exemplare.  
 Activităţile de prevenire a infecţiei HIV/SIDA în rîndurile tineretului după 
principiul „de la egal la egal” se efectuează de 3000 de formatori instruiţi. Educaţia 
„de la egal la egal”, o iniţiativă pentru tinerii care urmăresc scopul de a-şi dezvolta 
cunoştinţele, aptitudinile, concepţiile, deprinderile, responsabilităţile şi grija faţă de 
propria sănătate, Pentru prima dată, în calitate de educatori „de la egal la egal” au fost 
pregătiţi elevi ai claselor superioare din instituţiile de învăţământ preuniversitar. 
Beneficiari ai activităţilor educatorilor „de la egal la egal” au fost 137255 de tineri.  
 Avînd ca reper actualele priorităţi în domeniul politicilor naţionale de protecţie 
socială a copilului, în Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.52 din 31.03.2011 au 
fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 17 904,1 mii lei pentru procurarea 
biletelor de odihnă a copiilor de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
în sezonul estival 2011 

 
 
 

 
În cazul în care victima se adresează către organul de urmărire penală al CCTP, 

acesta îi explică drepturile procesuale, printre care şi dreptul la răgaz de reflecţie, 
stipulat în art. 20 al legii supra menţionate. Astfel, dacă victima doreşte un asemenea 
răgaz, i se acordă un pachet minim de asistenţă socială, medicală şi psihologică din 
partea instituţiilor Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, precum şi organizaţiile non-guvernamentale de profil. Vis-a-vis de protecţia 
şi asistenţa juridică, menţionăm că în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost 
creată Direcţia protecţia martorilor, abilitată cu funcţii de asigurare a securităţii 
participanţilor la procesul penal, a căror viaţă, integritate corporală, libertate ori 
proprietate sunt ameninţate ca urmare a faptului că deţin date, pe care au acceptat să le 
furnizeze organelor judiciare şi care constituie probe concludente cu privire la 
săvârşirea unor infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.    

La moment, CCTP nu dispune de o evidenţă a cazurilor de acordare sau 
beneficiere de către victimele traficului de fiinţe umane a perioadei de reflecţie, fapt 
care va fi luat în calcul drept indice, pentru analiza rezultatelor ulterioare.   

 
 
 

 

Recomandare : 
1. �inînd cont de faptul că unul din Obiectivele de Dezvoltare ale Milen

prevede ”Comb si a tuberculozei” �i con�tientizînd cestei 
iului �i anume obiectivul 6 

aterea HIV/SIDA  relevan�a a
activită�i în domeniul TFU, este necesar ca respectiva activitate să se regăsească �i-n PA 2012-

Activitate Nerealizată,   
Activitatea Nr. 5 

Responsabil MAI Elaborarea unor instrucţiuni privind acordarea perioadei de reflecţie 

Activitatea Nr. 6 Activitate Partial 
Realizată  Eliberarea permisului de şedere şi documentarea persoanelor fără acte de 

identitate, conform legislaţiei în vigoare 
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Modificările propuse la Legea nr. 200 privind regimul străinilor în Republica 
Moldova privesc acordarea dreptului de şedere pe teritoriul Republicii Moldova 
străinilor-victime ale traficului de fiinţe umane, ceea ce va asigura dreptul la şederea 
legală şi circulaţia pe teritoriul ţării pentru această categorie de persoane.  

Noile prevederi vor institui acordarea dreptului de şedere provizorie pentru 
victimele traficului de persoane, pentru care obţinerea acestui drept reprezintă o 
incitare suficientă pentru a coopera cu autorităţile competente în investigarea cazului, 
supunîndu-se în acelaşi timp unor condiţii, de asemenea reglementate în proiect, întru 
evitarea abuzurilor. În acest sens, în strictă corespundere cu actele comunitare 
enunţate, s-a propus stabilirea criteriilor de acordare şi prelungire a dreptului de şedere 
provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane, precum şi a situaţiilor în care 
poate fi revocat acest drept. 

Eliberarea permisului de şedere, care se va face în mod gratuit, va fi precedată 
de o perioadă de gîndire de 30 de zile (noţiune ce se propune a fi definită în Legea nr. 
241-XVI din 20 octombrie 2005), acordată victimei traficului de persoane pentru ca 
aceasta să poată decidă independent dacă va coopera sau nu cu organele de drept. La 
expirarea dreptului de şedere provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane, 
vor fi aplicate dispoziţiile generale privind regimul străinilor în Republica Moldova.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAI declară că, acţiunile de evaluare a riscurilor pînă la reîntoarcerea în ţara de  
origine, nu ţine de competenţa funcţională a Centrului pentru combaterea 

traficului de persoane.  
În ceea ce priveşte, eliberarea permisului de şedere permanentă, această acţiune 

ţine de competenţa Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne. 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea Nr. 7 
Elaborarea şi adoptarea unor instrucţiuni privind evaluarea riscurilor pînă la reîntoarcerea în ţara 
de origine sau luarea deciziei de solicitare a permisului de şedere permanentă în scop umanitar 
(solicitare de adăpost) 

Nerealizată 
Responsabil 

MAI 

Recomandare : 
Reieşind din faptul că Grupul de Experţi GRETA solicită informaţie referitor la numărul 

permiselor de şedere eliberate VTFU, se recomandă ca organele de resort să includă 
respectiva solicitare ca indicator în administrarea statisticei. 

Recomandare : 
Elaborarea instruc�iunilor oficiale  privind evaluarea riscurilor sunt necesare de elaborat 

în conformitate cu standardele interna�ionale, în acest sens se recomandă ca prezenta 
activitate să se regăsească în PA ce va urma. De identificat corect APC responsabilă de 

realizare. 
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Capitolul III 

ASISTENŢA ŞI PROTECŢIA VICTIMELOR ŞI MARTORILOR 

 
Din momentul identificării victimei, trebuie să existe suficiente resurse �i 

servicii disponibile pentru a acorda asisten�ă, pentru a asigura integritatea ei fizică �i 
psihologică, socială �i pentru prevenirea traumatizării ulterioare. Asemenea facilită�i 
�i dreptul   accesului la acestea au consecin�e pozitive de plasare a victimei în cea 
mai favorabilă pozi�ie atît psihică cît �i fizică pentru participarea ei în procesul 
penal, în cazul în care ea dore�te să participe.  

 
 

Segmentul 3.1: “Identificarea victimelor” 

 
 
 

 După cum a fost menţionat mai sus, MMPSF în parteneriat cu OIM au 
promovat Regulamentul de Identificare a victimei �i a poten�ialei victime, 
coordonîndu-l cu actorii din comunitatea anti-trafic şi varianta finală urmează să fie 
transmisă MJ pentru expertiză şi publicare.  Monitorizarea implementării normelor de 
identificare se regăsesc în rapoartele anuale de monitorizare a SNR, care pot fi găsite 
pe site-ul MMPSF. 

Activitatea Nr. 1 Activitate 
Realizată  Aplicarea şi monitorizarea implementării normelor de identificare şi referire a victimelor 

traficului de fiinţe umane 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Această acţiune s-a realizat în mare parte cu suportul OIM şi OSCE. Acest fapt 

s-a obţinut inclusiv şi prin extinderea SNR pe tot teritoriul RM. SNR serveşte atât 
pentru a preveni TFU, cât şi pentru a proteja şi acorda asistenţă celor care au devenit 
victime ale TFU. Mai multe date vor fi găsite în Raportul MMPSF pentru 2011privind 
SNR. 

  
 
 
 

Activitatea Nr. 2 
Extinderea la nivel local a sistemelor de monitorizare a formelor grave de muncă a 
copilului, inclusiv de trafic de copii 

Activitate Realizată 

 

Recomandare : 
Procesul de aprobare a Regulamentului de Identificare a victimei şi a potenţialei victime este tergiversat. Se 

recomandă ca factorii de decizie să accelereze procedura de aprobare. 

Activitatea Nr. 3 
Activitate Realizată  Facilitarea accesului persoanelor traficate şi a victimelor prezumate la asistenţă prin 

identificarea imediată 
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Această activitate se realizează în conformitate cu prevederile Legii RM nr.105 
din 16.05.2008 „cu privire la protecţia martorilor şi a altor participanţi la procesul 
penal”. Potrivit art.7 al legii, organul de urmărire penală este abilitat cu atribuţia de a 
aplica, din oficiu, măsurile urgente sau măsurile de asistenţă, prevăzute în această 
lege, cu informarea imediată sau în cel mult 24 de ore a procurorului şi a organului 
abilitat. Conform art.5 al aceleiaşi legi, organul abilitat cu protecţia martorilor şi altor 
participanţi la procesul penal funcţionează ca subdiviziune a Ministerului Afacerilor 
Interne, sub denumirea de Direcţia protecţia martorilor.  

Făcînd trimitere la art.20 al Legii nr.241 putem menţiona că sistemul de 
protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de fiinţe umane include un şir de măsuri 
speciale de ordin juridic, social, medical şi psihologic, care sunt asigurate de 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 
Ministerul Sănătăţii, precum şi organizaţiile non-guvernamentale de profil.  

Conform datelor, ONG „ La Strada” : „prin intermediul Liniei Fierbinţi şi 
echipei mobile de intervenţie au fost recepţionate şi consiliate peste 300 apeluri şi 
seminale care reflectă circa 100 cazuri prezumate de trafic de fiinţe umane şi de 
exploatare. În rezultatul identificării imediate, a fost organizată şi acordată asistenţa pe 
marginea a 46 cazuri de trafic de persoane şi exploatarea prin muncă a migrantului. 

Pe parcursul anului 2011 în "Registrul de recepţionare, înregistrare şi examinare 
a apelurilor telefonice parvenite la linia fierbinte a numărului de telefon 25-49-98" al 
CCTP au fost înregistrate 25 apeluri telefonice, parvenite de le cetăţeni cu privire la 
posibile cazuri de trafic de fiinţe umane şi alte infracţiuni conexe. 

Astfel, conform analizei informaţiilor s-a stabiliit că: 
- pe marginea a 8 apeluri telefonice au fost emise încheieri privind 

neconfirmarea faptei infracţionale; 
- 9 apeluri telefonice au fost înregistrate, cu ulterioara expediere a materialelor 

pentru soluţionare, conform competenţei teritoriale; 
- în legătură cu 3 apeluri telefonice s-au stabilit elementele componenţei de 

infracţiune prevăzute de art.165 CP al RM; 
- pe 4 apeluri telefonice a fost pornită urmărirea penală, conform elementelor 

componenţelor de infracţiuni, conexe TFU; 
-  1 apel telefonic a fost înregistrat ca material în "Registrul de evidenţă a altor 

informaţii cu privire la infracţiuni şi incidente", care se află în procedura 
colaboratorilor CCTP. 

 
 
 
Segmentul 3.2: “Asistenţa socială şi protecţia victimelor” 

 
  
 

Activitatea Nr. 1 
Acordarea asistenţei gratuite victimelor în situaţii de criză, avînd în vedere 
specificul diferitor categorii de victime 
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Activitatea Nr. 4 
Plasarea pentru reabilitare a persoanelor traficate în centre sociale sigure de 
nivel central şi local 

Activitate 
Realizată  

 
 

 
 

Activitatea Nr. 5 
Prestarea serviciilor de consiliere juridică, informarea victimelor cu privire la 
drepturile lor şi riscurile procedurii penale, elaborarea şi distribuirea de 
materiale informative 

 
 Conform datelor comune MMPSF şi IOM, pe perioada anului 2011 de serviciile 
CAP au beneficiat în total 472 persoane, din acest număr: 

• 67 victime ale TFU (sex-40, muncă 23, mixt-2, cersit-2) 
• 13 copii, victime ale TFU 
• 109 victime ale violenţei în familie 
• 7 copii neînsoţiţi în ţară 
• 4 minori repatriaţi 
• 40 migranţi 
• 72 (prevenire) 
 Adiţional, 160 de persoane au beneficiat de asistenţă repetată sau 
consilieri psiho-sociale primare, din care: 
• 47 victime a TFU 
• 7 copii, victime ale TFU 
• 54 victime ale violenţei în familie 
• 2 copii neînsoţiţi în ţară 
• 8 minori repatriaţi 
• 18 migranţi 
• 22 cazuri de prevenire 
 
Dintre aceştia : 

• 362 persoane au beneficiat de asistenţa psihologică , incluzând 1532 sesiuni de 
consiliere individuală, 109 familii conciliate şi 77 sesiuni de consiliere 
telefonice; 

• 190 beneficiari au primit asistenţă medicală; 
• în cadrul asistenţei juridice 89 de cazuri noi evaluate şi 203 consilieri juridice 

repetate. 
• au fost procurate 18 poliţe medicale din surse extrabugetare pentru victime si 

potenţiale victime 
 

 
59 



Raport 12 luni 2011 

De menţionat că în vederea realizării activităţii Nr.5, ONG “Centrul de 
Prevenire a Traficului de Femei” a acordat asistenţă juridică şi socială gratuită pentru 
57 beneficiari noi care figurau în cadrul a 57 dosare penale. Conform informaţiei 
furnizate:  
Profilul beneficiarilor asistaţi: 
 Gen: barbati -11 persoane, femei -45 persoane dintre care, si un copil minor 
(gen masculin – exploatare sexuală). 
 Forma de explaoatare: exploatare sexuala - 32 cazuri, exploatare prin munca - 
25 cazuri. 
 Ţări de destinatie: Federatia Rusă - 27 cauzuri; Turcia - 9 cazuri; Grecia - 2 
cazuri; Liban - 2 cazuri; Republica Moldova - 12 cazuri; Cipru - 3 cazuri; Emiratele 
Arabe Unite - 1 caz; Cehia - 1 caz. 
 Conform datelor OIM în perioada anului 2011, 98 de victime ale traficului de 
fiinţe umane au beneficiat de servicii de reintegrare din partea programului de 
asisten�ă al OIM.  10 victime ale traficului de fiinţe umane au fost angajate prin 
antrenarea acestora în măsurile active pe piaţa muncii. 9 victime ale traficului de fiinţe 
umane au beneficiat de pregătire profesională, cazare, bursă de studii şi echipament 
necesar prin programul de asistenţă şi protecţie al OIM.  

 
 
 
 

 

 
 Ministerul Sănătă�ii declară că În Secţiile Maternale din cadrul Centrului de 
plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă mun.Chişinău şi Centrului de 
Plasament temporar şi reabilitare pentru copii din mun.Bălţi, pe parcursul anului 2011 
au fost asistate 45 cupluri mamă – copil, dintre care 37 cupluri au fost externate: 21 
cupluri – familia biologică; 5 cupluri – familie extinsă; 6 cupluri – create familii noi; 
3 cupluri – plasate în instituţii specializat; 12 cupluri – oferit spaţiu locativ. 
 Concomitent, Ministerul Sănătăţii în cadrul Festivalului Familiei a susţinut 
familiile aflate în dificultate prin intermediul secţiilor maternale din cadrul Centrului 
de plasament şi reabilitare a copiilor de vîrstă fragedă Chişinău, Centrul de plasament 
temporar şi reabilitare pentru copii, mun. Bălţi. Astfel, 20 cupluri mamă – copil, aflate 
în această perioadă, au fost susţinute cu pachete alimentare în sumă de circa 7 mii lei. 
În anul 2011 a fost aplicat prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.121/237 din 18.02.2011 „Cu privire la 
realizarea Hotărîrii Guvernului nr.1182 din 22 decembrie 2010” mecanismul de 

Activitatea Nr. 2 
Acordarea asistenţei medicale în instituţiile medico-sanitare publice, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, persoanelor constatate drept victime ale traficului de fiinţe umane Activitate 

Realizată  
Activitatea Nr. 3 

Acordarea asistenţei medicale copiilor victime ale traficului, în conformitate cu legislaţia în vigoare 
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colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii 
ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu. În 
prezent, în toate 37 teritorii administrative au fost elaborate Planuri locale de 
implementare a mecanismului intersectorial. 
 
 
 

Segmentul 3.3: “Protecţia martorilor şi abordarea judiciară a persoanelor traficate 

 
 

 
 
Această activitatea se realizează în conformitate cu Legea RM nr.105 din 

16.05.2008 „cu privire la protecţia martorilor şi a altor participanţi la procesul penal”. 
Potrivit art.7 al legii, organul de urmărire penală este abilitat cu atribuţia de a aplica, 
din oficiu, măsurile urgente sau măsurile de asistenţă prevăzute în această lege, cu 
informarea imediată sau în cel mult 24 de ore a procurorului şi a organului abilitat.  
Conform art.5 al aceleiaşi legi, organul abilitat cu protecţia martorilor şi altor 
participanţi la procesul penal funcţionează ca subdiviziune a Ministerului Afacerilor 
Interne, sub denumirea de Direcţia protecţia martorilor. Făcînd trimitere la art.20 al 
Legii nr.241 putem menţiona că sistemul de protecţie şi asistenţă a victimelor 
traficului de fiinţe umane include un şir de măsuri speciale de ordin juridic, social, 
medical şi psihologic, care sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, precum şi organizaţiile 
non-guvernamentale de profil.  

Conform informaţiei prezentate de Direcţia protecţia martorilor a MAI, în 
perioada anilor 2010-2011, în baza hotărîrilor procurorilor şi judecătorilor, emise pe 
cauzele penale ce ţin de traficul de fiinţe umane, în Programul de protecţie a 
martorilor au fost preluaţi 3 participanţi la procesul penal.     

 
 
 
 
 
 
 
 
Conform datelor MAI, în cadrul procesului penal, audierea victimelor minore 

are loc în prezenţa psihopedagogului şi a unui reprezentant legal, care poate fi o rudă 
de gradul I sau un reprezentant al Direcţiei pentru ocrotirea drepturilor copilului. 

Activitatea Nr. 1 
Includerea în sistemul de protecţie a victimelor care au decis să coopereze în cadrul 
procesului de tragere la răspundere a traficanţilor

Activitate 
Realizată  

Activitatea Nr. 2 
Protecţia martorilor vulnerabili, în special a copiilor, în procesul de urmărire penală 
prin acordarea serviciilor de mediere, însoţire psiho-socială şi reprezentare a intereselor  

Activitate 
Realizată 

Act.3 parţial 
realizatăActivitatea Nr. 3 

Crearea camerelor de intervievare/ audiere a copiilor victime/martori  
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Partener strategic în asemenea cazuri este Centrul Internaţional „La Strada”, 
care efectuează măsuri de protecţie a victimelor în comun cu CCTP al MAI. 

Pentru a minimaliza revictimizarea victimelor din categoria nominalizată, în 
incinta CI „La Strada” a fost creată o cameră specială de audiere a victimelor 
traficului de fiinţe umane. Serviciul permite vizualizarea în regim real a procesului de 
audiere precum şi înregistrarea video-audio a audierii. Pe durata anului 2011 Camera a 
fost utilizată cu succes de ofiţeri de poliţie şi procurori pentru audierea copiilor 
victime-martori în 7 cazuri.  

Specialiştii Centrului Internaţional „La Strada” au (inter)mediat  78 de audieri 
legale a copiilor desfăşurate pe marginea a 25 de cazuri (baieţi şi fete) de exploatare şi 
abuz sexual a copiilor şi 5 audieri legale a adulţilor (victime ale traficului de persoane 
în scop de exploatare sexuală în calitate de martor vulnerabil) desfăşurate pe marginea 
a 5 cazuri.  

Asistenţă juridică specializată / apărarea drepturilor şi reprezentarea intereselor 
copiilor în procesul penal a fost acordată pe marginea a 16 cazuri de exploatarea 
sexuală şi prin muncă a copiilor.  

Pe marginea cazurilor asistate de Centrul Internaţional „La Strada”, au fost 
efectuate circa 150 de consultaţii cu ofiţeri de urmărire penală, procurori şi avocaţi.   

 
Statul trebuie să recunoască vulnerabilitatea copiilor victime �i să adopte 

proceduri pentru recunoa�terea nevoilor lor speciale, inclusiv nevoile lor speciale în 
calitate de martor. De men�ionat că MAI �i PG a ini�iat procesul de creare a 
camerelor respective, cu toate acestea pînă la moment în institu�iile de stat o a�a 
cameră nu există.  

 
 
 

Segmentul 3.4: Repatriere, reabilitare, reintegrare 

 
 
 
 

 
 

 
Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale prestează gratuit servicii 

de mediere a muncii, informare şi consiliere profesională, orientare şi formare 
profesională. În anul 2011 au beneficiat de serviciile agenţiilor 16 persoane din 
categoria victime ale traficului de fiinţe umane, din care 13 sînt femei. Aceste 
persoane au beneficiat de protecşie socială, acordîndu-li-se în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, alocaţia de integrare sau reintegrare profesională. 

Activitatea Nr. 1 
Antrenarea victimelor traficului de fiinţe umane în măsurile active pe piaţa muncii: 
tîrguri ale locurilor de muncă, ateliere ale “Clubului Muncii”, lucrări publice Activităţi 

Realizate  
Activitatea Nr. 2 

Organizarea cursurilor de pregătire profesională, oferirea de indemnizaţii minime, cazare, 
bursă de studii, ajutor umanitar victimelor şi copiilor acestora 
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Accesul acestei categorii de persoane la măsurile active este prezentat în 
următorul tabel: 

 
 Conlucrarea cu şomerii – victime ale TFU în 

2011 
Numărul de 

beneficiari 
 

1. TOTAL şomeri –  victime ale traficului de fiinţe 
umane 

16 

2. Participat la tîrguri ale locurilor de muncă 3 
3. Participat la „Clubul Muncii” 3 
4. Instruiţi în tehnici şi metode de căutare a unui loc 

de muncă 
2 

5. Plan individual de mediere 1 
6. Antrenaţi la lucrări publice 0 
 
Legea 102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia 

socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prevede în articolul 34 
acordarea alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională, care este o sumă lunară 
fixă neimpozabilă, de 15 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, la 
data stabilirii plăţii, alocată de la bugetul de stat  Fondului de şomaj şi acordată pentru 
o perioadă de cel mult 12 luni calendaristice şomerilor, care se află în diferite 
circumstanţe, inclusiv sînt victime ale traficului de fiinţe umane cu statut confirmat de 
autorităţile competente şi nu s-au putut angaja în cîmpul muncii. Pe parcursul anului 
au beneficiat de alocaţie  de integrare sau reintegrare profesională 16 persoane, 
victime ale traficului de fiinţe umane. 

Conform art. 26 la cursuri de formare profesională sînt trimise diferite grupuri 
de pături vulnerabile, inclusiv victimele traficului de fiinţe umane. Şomerilor care 
urmează cursuri de formare profesională şi nu beneficiază de ajutor de şomaj ori de 
alocaţie de integrare sau reintegrare profesională li se acordă o bursă lunară 
neimposabilă, pe perioada instruirii, în cuantum de 10 la sută din salariu mediu pe 
economie din anul precedent la data stabilirii plăţii. 

În anul 2011 au fost instruiţi 6 şomeri – victime ale TFU din cele 16 cîte erau în 
evidenţă în baza de date a Agenţiei. Pentru 2 persoane din cele 6 înscrise la cursuri de 
formare profesională au fost acoperite cheltuielile pentru cazare pe toată perioada 
studiilor. Iar pentru 3 şomeri au fost achitate cheltuielile ce ţin de transport(naveta tur-
retur). În ceea ce priveşte bursa de studii, categoria respectivă de şomeri nu este 
beneficiară, întrucît acestora li s-a acordat alocaţia de integrare sau reintegrare 
profesională. După absolvirea cursurilor au fost plasate în cîmpul muncii 2 persoane. 

Agenţia Naţională în planurile sale de acţiuni, va ţine în vizor şi în continuare 
implementarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. 
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Capitolul IV 

INVESTIGAREA ŞI URMĂRIREA ÎN JUSTIŢIE A TRAFICANŢILOR 

Pericolul generat de infracţiunea de trafic de fiinţe umane necesită o reacţie 
promptă, rapidă �i profesionistă din partea organelor de drept atît pe plan intern, cît 
�i internaţional. Traficanţii sînt persoane care cunosc suficient legile, sînt abili �i 
buni psihologi. Ei activează la scară internaţională, deseori folosind cele mai 
performante tehnologii �i tehnici de comunicare �i spălare a banilor. Aceste 
performanţe contribuie la eficientizarea activităţii criminale. 

 
 

Segmentul 4.1: Investigare proactivă şi reactivă 

 
 
 
Tehnicile investigării de prospecţiune a cazurilor de trafic sînt incluse în 

programele de studii cu referinţă la dreptul penal şi dreptul procesual penal, precum şi 
în cadrul altor cursuri specializate 

Activitatea Nr. 1 Activitate 
Realizată Planificarea şi includerea în programele de studii ale instituţiilor de învăţămînt 

superior cu profil juridic a orelor suplimentare de tehnici ale investigării de 
prospecţiune a cazurilor de trafic 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conform datelor PG,  Consiliului coordonator al organelor de drept în domeniul 

combaterii traficului de fiinţe umane, s-a reunite în 2 �edin�e �i au adoptat 2 decizii. 
La data de 19.04.2011 a avut loc şedinţa Consiliului coordonator care a avut pe 

ordinea de zi chestiunea privind modalitatea de creare şi gestionare a bazei de date cu 
privire la cazurile de trafic de fiinţe umane.  

În afară de aceasta, la data de 03.08.2011 şedinţa Consiliului coordonator a avut 
pe ordinea de zi următoarele chestiuni: 

- cazurile de implicare a oficialilor în comiterea nemijlocit a 
infracţiunilor de trafic de persoane sau a infracţiunilor de corupţie 
pentru a facilita sau ascunde comiterea infracţiunilor de trafic de 
persoane. 

Activitatea Nr. 2 Activitatea Nr. 4 
Organizarea de mese rotunde cu participarea 
reprezentanţilor structurilor de forţă în combaterea 
traficului de fiinţe umane pentru elaborarea şi 
consolidarea mecanismelor eficiente de colaborare 

Organizarea şedinţelor de lucru ale 
Consiliului coordonator al organelor de 
drept în domeniul combaterii traficului 
de fiinţe umane  

Activitate Realizată 
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- investigarea pro-activă a cazurilor de trafic de persoane, deficienţe şi 
oportunităţi; 

- crearea şi funcţionarea încăperilor destinate audierii victimelor 
traficului de fiinţe umane. 

 În acest fel activitatea 4 ” Organizarea şedinţelor de lucru ale Consiliului 
coordonator al organelor de drept în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane” 
poate fi considerată realizată.  

Centrului pentru combaterea traficului de persoane au efectuat 16 deplasări 
peste hotarele ţării, unde au fost discutate multiple aspecte ale colaborării 
internaţionale în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, organizării migraţiei 
ilegale, pornografiei infantile prin internet, precum şi stabilirea principalelor acţiuni 
comune de prevenire şi combatere a acestor fenomene antisociale. 

În acest sens, reprezentanţii CCTP au participat la reuniunile grupurilor de lucru 
ale Serviciului de securitate al Ucrainei, misiunile EUBAM şi GUAM, în scopul 
declanşării unor operaţiuni interstatale privind documentarea filierelor internaţionale 
specializate în trafic de persoane, în scop de exploatare sexuală şi organizare a 
migraţiei ilegale, precum şi o reuniune a şefilor structurilor de combatere a 
criminalităţii organizate din Sud-Estul Europei, care a avut loc în or. Sibiu, România.   

Tot la acest compartiment a fost creat un grup de lucru, care îşi desfăşoară 
lucrările în or. Sofia, Bulgaria, în cadrul implementării proiectului de consolidare a 
cooperării transnaţionale pe cazuri de trafic în Europa de Sud-Est, la care a luat parte 
şi un reprezentant al CCTP.  

În or. Skopje, Macedonia, s-a desfăşurat cel de-al III-lea training regional al 
sesiunii pentru anul 2011, cu tematica „Investigarea răpirilor de oameni şi negocierilor 
în cazurile de ostatici”, organizat de către Departamentul de Stat al SUA, Guvernul 
Macedoniei şi Centrul SELEC/GUAM, în cadrul căruia au participat reprezentanţii 
organelor de drept din Albania, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Bosnia şi 
Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Ungaria, România şi Moldova şi un training în cadrul 
iniţiativei UE „Parteneriatul de mobilitate dintre Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova”. 

La fel, angajaţii Centrului au efectuat 2 deplasări de studiu în Suedia, pentru 
actorii antitrafic din Republica Moldova, Cehia, Slovacia, România, cu tematica 
„Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane-Exemplu suedez” şi în Marea 
Britanie, organizată de către Departamentul OSCE pe probleme poliţieneşti (SPMU) 
în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane şi a exploatării copiilor prin Internet. 

Este de menţionat şi întrunirea organizată în or. Moscova, Federaţia Rusă, în 
cadrul căreia a fost abordată problema traficului de fiinţe umane în regiunea Golfului 
Mării Negre, de către CCTP fiind prezentată starea actuală a fenomenului traficului de 
fiinţe umane, cadrul legal, organele competente în contracararea acestui flagel. 

 
Activitatea Nr. 3 
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Structura organizatorică a Centrului este una multidisciplinară, în cadrul 

subdiviziunii activează Oficiul de procurori şi specialişti din cadrul Serviciului Vamal 
(SV), Serviciului Grăniceri (SG), Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) şi 
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC), care sunt 
detaşaţi în Centru, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

Detaşarea ofiţerilor de legătură în cadrul Centrului pentru combaterea traficului 
de persoane are drept scop efectuarea investigării calitative şi multilaterale, atît a 
fenomenului traficului de fiinţe umane, cît şi facilitării examinării cazurilor de 
corupere, spălare de bani sau evaziuni fiscale, care sunt infracţiuni similare traficului 
de fiinţe umane. 

 
 
 
 Segmentul 4.2: Urmărirea penală şi condamnarea infractorilor 
 
 

 
 

 

Nerealizată Activitatea Nr. 1 
Responsabil: 

MAI
Evaluarea necesităţilor de instruire a colaboratorilor organelor de drept şi elaborarea 
cursurilor-pilot de instruire pentru identificarea cazurilor de trafic de fiinţe umane 

 
 
 
 
 

 

Recomandare : 
Instruirea permanentă este obligatorie în activitatea organelor de drept. În acest sens 

evaluarea necesităţilor de instruire a colaboratorilor trebuie să se efectueze printr-o abordare 
ce urmăreşte necesităţile individuale.

 
 
 
 
În scopul instruirii colaboratorilor organelor de drept, precum şi sporirii 

abilităţilor profesionale ale angajaţilor Centrului pentru combaterea traficului de fiinţe 
umane, pe parcursul a 12 luni ale anului 2011, au fost desfăşurate diverse seminare de 
instruire organizate în comun cu Alianţa pentru salvarea familiilor din Moldova cu 
genericul „Căutarea soluţiilor pentru prevenirea şi combaterea pedofiliei în Moldova”; 
Centrul pentru prevenirea traficului de femei cu privire la combaterea infracţiunilor 
conexe migraţiei; Centrul Internaţional „La Strada” cu tematica combaterii traficului 
de copii, în special sexual şi a celor conexe înfăptuite prin intermediul tehnologiilor 

Activitatea Nr. 2 Activitate realizată 
Organizarea cursurilor de instruire pentru reprezentanţii organelor de drept din 
regiuni în ceea ce priveşte investigarea cauzelor de trafic în scopul muncii forţate 
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informaţionale; „UNICEF” în domeniul combaterii traficului de copii; Comisia 
Europeană în cadrul proiectului „O mai bună guvernare a migraţiei de muncă şi a 
calificărilor” şi nu în ultimul rînd cel organizat de către Biroul migraţie şi azil al MAI, 
cu susţinerea financiară a Comisiei Europene în cadrul căruia au fost discutate 
principalele garanţii procedurale în sistemul de azil; organizaţia „TAIEX” şi anume 
reprezentanţii poliţiei belgiene, în domeniul analizei informaţiei infracţionale în cadrul 
poliţiei; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul de politici şi analize în 
sănătate, reprezentanţii ONG „Terre des Hommes” cu genericul „Protecţia şi asistenţa 
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane în cadrul Sistemului 
Naţional de Referire”.    

În vederea asigurării schimbului de experienţă în domeniul investigării cazurilor 
de trafic de fiinţe umane, reprezentanţii Centrului au fost delegaţi pentru participare la 
cursurile de instruire organizate de Ministerul de Interne al Republicii Macedonia în 
cooperare cu Ambasada şi Biroul Federal de Investigaţii al SUA şi Academia de 
poliţie a MAI a Republicii Belarus. 

Deasemenea, angajaţii CCTP au participat la seminarul de instruire, desfăşurat 
cu susţinerea financiară a Consiliului Europei, în domeniul combaterii maltratării şi 
impunităţii pentru ofiţerii de poliţie, în cadrul „Programului privind susţinerea 
democraţiei în Moldova”, precum şi cel de-al III-lea seminar de instruire a 
„Proiectului privind sporirea eficacităţii printr-un scop comun al poliţiei poloneze şi 
ţărilor care beneficiază de iniţiativele Parteneriatului de Est-MiniEuroeast”. 

Concomitent, s-a desfăşurat şi seminarul de instruire pentru reprezentanţii 
organelor de drept cu tema: „Investigarea pro-activă a cazurilor de trafic”, organizat 
de către Asociaţia Femeilor de Carieră Juridică, programul „Centrul pentru prevenirea 
traficului de femei”, în incinta Centrului pentru combaterea traficului de persoane, la 
care au participat ofiţerii grupelor pentru combaterea traficului de persoane din 
subdiviziunile teritoriale. 

Deasemenea, angajaţii CCTP au participat la 2 ateliere de lucru: unul privind 
„Implimentarea unui plan profesional de studiu al migraţiei”, organizat de Centrul 
Internaţional de Dezvoltare a Politicilor Migraţionale şi unul privind realizarea 
sarcinilor în vederea formării grupelor de lucru comune pentru combaterea traficului 
de persoane în Europa de Sud-Est, organizat în cadrul proiectului „JIT-THB” de către 
Ministerul de Interne al Sloveniei, Ministerul de Interne şi Oficiul Procurorului Public 
al Republicii Bulgaria. 

 Un pas important în îmbunătăţirea capacităţilor teoretice şi practice a 
reprezentanţilor Centrului pentru combaterea traficului de persoane a constituit-o 
participarea acestora la conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, organizată de 
către Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, cu genericul „Problemele actuale privind 
combaterea traficului de femei” şi o conferinţă internaţională cu genericul „Lansarea 
comentariilor pentru principiile recomandate şi liniile directoare privind drepturile 
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omului şi traficul de fiinţe umane”, organizată de către Guvernul RM în parteneriat cu 
Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului. 

In cadrul  Institutului Na�ional de Justi�ie au fost desfăşurate 2 seminare: 
• 19-20 septembrie, Seminar “Implementarea eficientă a Legii nr. 45 privind 

combaterea violenţei în familie” şi Seminar în domeniul combaterii violenţei 
domestice şi a traficului de fiinţe umane, participanţi: 8 judecători, 8 procurori, 
8 avocaţi, organizatori: INJ, OSCE, UNFPA; 

• 10-11 octombrie, Seminar “Implementarea eficientă a Legii nr. 45 privind 
combaterea violenţei în familie” şi Seminar în domeniul combaterii violenţei 
domestice şi a traficului de fiinţe umane, participanţi: 8 judecători, 8 procurori, 
8 avocaţi, organizatori: INJ, OSCE, UNFPA. 

 
 Din informaţia furnizată de parteneri şi anume “Asociaţia femeilor de carieră 
juridică” proiectul “Centrul pentru prevenirea traficului de femei, în vederea realizării 
activităţii nr.2 s-au organizat 3 seminare (2 cu participarea experţilor internaţionali) în 
care 63 de reprezentanţi ai organelor de drept au fost instruiţi (tematici: Migraţia 
ilegală şi infracţiuni conexe migraţiei, metode de investigare pro-activă, Compensarea 
daunelor morale şi materiale victimelor TFU)  
 În acelaşi sens, cu suportul OSCE în cadrul Academiei de Poliţie “Stefan cel 
Mare” au fost organizate 2 seminare ce vizau identificarea proactivă, colectarea 
probelor, etc. La seminarile respective au participat 40 ofiţeri de poliţie, 10 profesori 
şi studenţi din cadrul Academiei. 
 Creşterea numărului de cazuri de urmărire în judecată şi de condamnare a 
persoanelor implicate în traficul de fiinţe umane va depinde şi de studiile efectuate pe 
segment, de men�ionat că cu suportul OIM a fost realizat “Studiul analitic privind 
cercetarea şi judecarea cauzelor de trafic de persoane şi a celor conexe”, finanţat de 
Departamentul de Stat al SUA şi implementat de Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie (OIM) şi conţine constatările, concluziile şi recomandările echipei de experţi 
contractaţi de OIM care au efectuat un studiu aprofundat a 380 dosare penale 
finalizate (2006-2009) pe următoarele categorii de infracţiuni: trafic de fiinţe umane 
(art. 165 CP), trafic de copii (art. 206CP), proxenetism (art. 220CP), trecerea ilegală a 
frontierei (art. 362CP), organizarea migraţiei ilegale (art. 362/1CP), scoaterea ilegală a 
copiilor din ţară (art. 207CP) şi munca forţată (art. 168CP). Rezultatele studiului şi 
recomandările se vor regasi într-un raport. 
 Implementarea activităţilor proiectului „Abilitarea mass-mediei şi încurajarea 
cooperări dintre societatea civilă şi organele de drept în scopul prevenirii impunităţii şi 
combaterii corupţiei în cauzele de trafic de fiinţe umane”, în cadrul căruia a demarat 
un proces de analiză a cauzelor şi pedepselor aplicate pentru infracţiunile de trafic de 
fiinţe umane. Astfel, mai mult de 35 de materiale informative şi investigaţii 
jurnalistice abordând problema traficului de fiinţe umane, migraţiei ilegale au fost 
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elaborate şi publicate cu suportul OIM pe parcursul 2011. Unele investigaţii au adus la 
condamnarea traficanţilor şi acordarea serviciilor de asistenţă şi protecţie victimelor 
traficului.  
 Pe parcursul anului 2011, OIM împreună cu partenerii săi au continuat 
eforturile în domeniul îmbunătăţirii calităţii anchetării, urmăririi penale şi a 
condamnării în a cazurilor de trafic de fiinţe umane şi a cazurilor conexe (de exemplu 
proxenetism, munca forţată, organizarea migraţiei ilegale, etc). Aceste eforturi s-au 
concentrat pe identificarea problemelor sistemice la nivel de anchetă, urmărire şi 
judecată a cazurilor de traficul de fiinţe umane şi a celor conexe. Astfel, în perioada de 
raportare o analiză în profunzime a dosarelor penale finalizate pe cauze de trafic de 
fiinţe umane şi cazuri conexe din perioada 2006-2009 a fost realizată. Constatările 
preliminare ale analizei au fost prezentate la o masă rotundă cu actorii cheie 
(guvernamentali şi neguvernamentali) activi în prevenirea şi combaterea traficului de 
fiinţe umane (octombrie 2010). Studiul finalizat va fi publicat la începutul anului 
2012. 

 
 
 

Segmentul 4.3: Reabilitarea legală şi compensaţiile pentru victime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform datelor MAI, „această echipă profesională multidisciplinară există 

deja şi funcţionează de îndată ce a fost identificată victima traficului de fiinţe umane, 
în special victimele traficului de copii, care beneficiază de tot spectrul de asistenţă 
juridică, socială şi psihologică. Astfel, în toate fazele procesului penal, la intervievarea 
victimelor traficului participă un psiholog care asigură acordarea asistenţei psihlogice, 
în vederea evitării cazurilor de intimidare a victimelor.” 

 
 
 
 

Activitatea Nr. 2 
Asigurarea victimelor traficului cu asistenţă juridică gratuită la toate etapele 
procesului penal realizat 

Activitate nerealizată  
Identificat greşit : 
Baroul de Avocaţi 

Segmentul 4.4: Tratamentul poliţienesc şi judecătoresc al victimelor/martorilor 

Activitate 
Realizată 

Activitatea Nr. 1 
Crearea echipei profesionale multidisciplinare (reprezentant legal/ asistent social/ 
psiholog) pentru intervievarea victimelor traficului de fiinţe umane. 

Capitolul V 

COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 
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Majoritatea standardelor juridice în acest domeniu se conţin în tratatele 

multilaterale în materie penală, care stabilesc aranjamente cu forţă juridică obligatorie 
pentru părţi. Astfel, atunci cînd un stat care este parte la Convenţie înaintează o 
solicitare de cooperare, el este ţinut să respecte aceleaşi principii ca şi celălalt 
cosemnatar, iar beneficiile unor raporturi de genul respectiv se observă în dinamica 
fenomenului TFU. 

 
 
 

Segmentul 5.1: Intensificarea colaborării internaţionale 

 
 
 
 
 

Activitatea Nr. 1 Activitate 
Realizată 

Parţial 

Negocierea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse 
privind cooperarea în domeniul repatrierii victimelor traficului de fiinţe umane, traficului de 
copii, traficului ilegal de imigranţi, copiilor neînsoţiţi şi imigranţilor aflaţi în dificultate, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.926 din 31 decembrie 2009  

Conform datelor Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 
Proiectul de Acord a fost transmis spre examinare părţii ruse. MAE al FR a comunicat 
că dat fiind faptul că proiectul propus reglementează un spectru foarte larg de 
domenii, se propune ca subiectele ce ţin de repatrierea victimelor traficului de fiinţe 
umane şi migraţia de muncă ilegală sa fie reglementate de acte juridice separate, 
luîndu-se în consideraţie şi alte acorduri bilaterale şi multilaterale în vigoare pentru 
ambele ţări. Totodată, partea rusa considera oportună continuarea discuţiilor pe 
marginea subiectelor invocate in proiectul Acordului. Ca urmare a comentariilor părţii 
ruse, partea moldoveneasca a exprimat disponibilitatea de a crea un grup de lucru 
multidisciplinar în vederea elaborării unor documente reciproc avantajoase şi de a 
continua discuţiile la nivel de experţi (2010). Partea rusă nu a reacţionat la această 
propunere. 

Este relevant de menţionat că Tdh, cu suportul Ambasadei RM în Federaţia 
Rusă şi a MMPSF a organizat două ateliere de lucru în Moscova, cu participarea 
autorităţilor tutelare moscovite şi ale ONG-or ruse active în domeniul protecţiei 
migranţilor. Evenimentele s-au concentrat asupra procedurii de identificare şi asistenţă 
a copiilor moldoveni aflaţi în situaţie de risc pe teritoriul Moscovei, dar şi asupra 
cooperării în vederea determinării interesului superior al copilului. 

 
 
 
 
 
 

Activitatea Nr. 2 
Definitivarea şi promovarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru iniţierea 
negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei copiilor moldoveni neînsoţiţi 
sau aflaţi în dificultate pe teritoriul Republicii Italiene

Nerealizată 
Responsabil: 

MAEIE 
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 Conform datelor MAEIE “Partea italiană consideră inoportună la moment 
necesitatea examinării posibilităţii declanşării discuţiilor pe marginea unui eventual 
proiect în asemenea domeniu. Poziţia derivă din specificul cazurilor minorilor 
moldoveni care au migrat iregular în Italia şi au exprimat expres dezacordul de a 
reveni în RM, cît şi statistica unor asemenea cazuri înregistrate. Partea italiană este 
deschisă pentru a oferi informaţii la subiectul dat, examinînd fiecare solicitare 
formulată pe cazuri concrete. (informaţia a fost obţinută în cadrul întrevederii din 
21.11.2011 a reprezentantului Ambasadei RM la Roma cu Şeful Direcţiei generale 
politici migraţionale şi italieni aflaţi peste hotare, MAE al Italiei)” 
 

 
 
 
 
 
Conform informaţiei furnizate de către OIM, la şedinţele iniţiale dintre 

reprezentanţii autorităţilor relevante şi actorilor din domeniu din Ucraina şi Moldova, 
care au avut loc pe parcursul anului 2010, au fost create grupuri de lucru în fiecare 
ţară (nivel naţional în Republica Moldova şi regional (reg.Odessa) în Ucraina) care au 
elaborat primul proiect al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
Ucrainei privind cooperarea în domeniul asistenţei şi repatrierii victimelor traficului 
de fiinţe umane, copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate. Astfel, câte un 
jurist din Ucraina şi Republica Moldova au analizat legislaţia naţională şi 
internaţională în domeniu pentru identificarea lacunelor şi bunelor practici şi pentru a 
propune modificări concrete la proiectul acordului cu Federaţia Rusă elaborat de către 
MMPSF pentru a-l îmbunătăţi şi a-l ajusta la standardele europene şi internaţionale cât 
şi la cadrul legal al Republicii Moldova şi Ucrainei. Proiectul elaborat a fost validat de 
către grupul de lucru din Republica Moldova condus de MMPSF şi a fost expediat 
Ministerului Familiei, Tineretului şi Sportului din Ucraina (MFTS) pentru consultare 
cu actorii relevanţi. MFTS a adunat comentariile parvenite de la partenerii 
guvernamentali din Ucraina şi a le-a expediat pentru examinare părţii moldoveneşti. În 
luna octombrie, cu suportul OIM, reprezentan�i ai MMPSF, MAI �i OIM au 
participat la o masă rotundă în Done�k - regiune pilot de implementare a MNR în 
Ucraina, unde a fost prezentat proiectul Acordului reprezentan�ilor guvernamentali 
�i neguvernamentali din Ucraina.  În continuare Grupul de lucru din Republica 
Moldova urmează să se reunească pentru a discuta propunerile �i cometariile 
parvenite din partea Ucrainei pentru propunerea unui nou proiect în vederea începerii 
procesului de negociere a acestuia în anul 2012. 

 
 

Activitatea Nr. 3 
Elaborarea şi promovarea proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
Republicii Ucraina privind cooperarea în domeniul repatrierii victimelor traficului de fiinţe umane, 
traficului de copii, traficului ilegal de migranţi, copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate 
şi iniţierea negocierilor asupra acestuia 

Activitate 
Parţial 

Realizată  

Activitatea Nr. 4 
Participarea la lucrările Comitetului ad-hoc pentru elaborarea Convenţiei Europene privind prevenirea 
şi combaterea violenţei faţă de femei, inclusiv a violenţei în familie 

Activitate 
Realizată 
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Reprezentan�ii MMPSF au participat la cea de-a 9-a reuniune finală a 

Comitetului ad-hoc pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi 
violenţei în familie (CAHVIO) al Consiliului Europei.   Şedinţa menţionată a fost 
organizată în perioada de 18-21 ianuarie, 2011 la Strasbourg, Franţa. În cadrul 
reuniunii s-a discutat proiectul Memorandumului Explanatoriu al Convenţiei 
Europene privind prevenirea violenţei faţă de femei, inclusiv a violenţei în familie.  

 
 
 

Segmentul 5.2: Cooperarea poliţienească şi judiciară 
internaţională 

 
 
 
 

Activitatea Nr. 1 Activitate 
Realizată Asigurarea asistenţei juridice internaţionale în materie penală prin comisiile rogatorii pe cauzele de 

trafic de fiinţe umane şi schimbul de informaţie operativă

Conform datelor CCTP „analiza cauzelor penale instrumentate de organul de 
urmărire penală al Centrului pentru combaterea traficului de persoane, în cadrul cărora 
au fost dispuse spre executare comisii rogatorii internaţionale, denotă faptul, că în 
perioada anului 2011 au fost dispuse spre executare 14 cereri de comisii rogatorii 
internaţionale, dintre care: 

- 4 cereri adresate autorităţilor Federaţiei Ruse, 
- 3 cereri adresate autorităţilor Republicii Elene (Grecia), 
- 2 cereri adresate autorităţilor Italiei, 
- 1 cerere adresată autorităţilor Ucrainei, 
- 1 cerere adresată autorităţilor Turciei, 
- 2 cereri adresată autorităţilor Spaniei (dintre care una suplimentară) 
- 1 cerere adresată autorităţilor României.  

Urmează de menţionat că, pînă în prezent, una din comisiile rogatorii dispuse 
pentru executare în perioada anului 2011, a fost executată de autorităţile Republicii 
Elene (Grecia), una a fost executată cu participarea reprezentanţilor organului de 
urmărire penală al CCTP de către autorităţile Spaniole şi una actualmente se execută 
cu participarea reprezentanţilor OUP al CCTP de către autorităţile Federaţiei Ruse. 

Din numărul total al comisiilor rogatorii dispuse spre executare în perioada 
anilor precedenţi, pe parcursul a 12 luni 2011 au fost executate 4 comisii rogatorii. 

Cu referire la capitolul vizat, notificăm faptul că, în activitatea sa organul de 
urmărire penală al Centrului se confruntă cu următoarele probleme: 

1. Lipsa fondurilor pentru traducerile autorizate a cererilor de executare a 
comisiilor rogatorii, care conform prevederilor Convenţiei de asistenţă juridică 
sunt necesare de întocmit în limbile ţărilor de origine sau în limba engleză. 
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2. Lipsa fondurilor pentru traducerile autorizate a materialelor acumulate pe baza 
cererii de executare a comisiei rogatorii. 

3. Lipsa interpreţilor licenţiaţi, pentru efectuarea traducerilor autorizate din limbile 
maghiară, ivrit, curdă etc.  

4. Lipsa mecanismelor internaţionale şi a relaţiilor diplomatice pentru iniţierea 
procedurilor de executare a comisiilor rogatorii către Ciprul de Nord, Emiratele 
Arabe Unite,  Malaezia, cît şi alte state din zona Asiatică.  
Ca un succes la capitolul colaborării internaţionale, putem atribui faptul că, 

CCTP cu suportul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie din Moldova, a fost 
iniţiatorul acordului de colaborare bilaterală ce urmează să fie semnat de către 
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi omologii din Emiratele Arabe 
Unite.” 

 
 
 
 
 

Activitatea Nr. 2 Nerealizată Stabilirea unor mecanisme privind colaborarea şi schimbul de experienţă a 
judecătorilor cu omologii lor din alte state, precum şi cu structurile internaţionale 
(Reţeaua Europeană Juridică) 

Responsabil: MJ 
(identificat greşit) 

 
 

 
 
 
 Conform datelor MAEIE în 2011 au avut loc următoarele evoluţii: 

- proiectul Tratatului între Republica Moldova şi Bosnia şi Herţegovina privind 
asistenţa juridică reciprocă în materie civilă şi penală (Decretul Preşedintelui de 
iniţiere a negocierilor nr. 105-V din 15.12.2009) – au avut loc 2 runde de 
negocieri (iunie, noiembrie 2011) 

- proiectul Acordului, întocmit prin schimb de note, privind confirmarea aplicării 
prin succesiune între Republica Moldova şi  Republica Slovenia a Tratatului 
între Uniiunea Republicilor  Sovietice Socialiste şi Republica Populară 
Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică în materie civilă, familială şi 
penală, semnat la Moscova la 24 februarie 1962 (Decretul Preşedintelui de 
iniţiere a negocierilor nr. 369-VI din 15.11.2011) – propunerea a parvenit de la 
partea slovenă. MAEIE a efectuat procedurile interne şi a elaborat un 
contraproiect al părţii moldoveneşti, remis spre examinare părţii slovene. 

 
PLANUL SPECIFIC ADIŢIONAL 

LA PN 
 

Activitatea Nr. 3 
Semnarea de acorduri internaţionale privind asistenţa juridică mutuală cu statele 
cu care nu sînt încheiate asemenea acorduri 

Activitate Realizată 

Recomandare : 
Ministerul Justiţie este greşit identificat ca responsabil de realizarea respectivei activităţi. PN ce urmează a fi 
elaborat trebuie să repare greşeala respectivă.
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 Majoritatea activităţilor din Planul Specific îşi regăsesc termenul de realizare 
fie în 2011, fie sunt aplicabile permanent. Spre exemplu prima activitate din 
segmentul 1 “Investigarea cazurilor de implicare a funcţionarilor de stat în traficul de 
persoane, urmărirea şi condamnarea acestora” este una permanentă. Această exigenţă 
îşi are originea în angajamentul RM de a-şi promova imaginea unui stat de drept, ori 
prezenţa funcţionarilor de stat, complici ai infracţiunii este incompatibilă  cu astfel de 
scop. Desigur, această activitate nu este unica ce are termenul de realizare permanent, 
sunt şi altele, însă ca şi prima, acestea au rolul de a transforma mecanica aparatului de 
stat în domeniul prevenirii şi combaterii TFU din temporară în una perpetuă. 
Ministerul Afacerilor Interne prin Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane; 
Procuratura 
 Generală şi Serviciul de Informaţii şi Securitate fac parte din acest mecanism, şi-n 
mare măsură sunt cei care urmează să realizeze aceste obiective.  
 
 
 

 
Segmentul 1. Investigarea cazurilor de implicare a funcţionarilor de stat în 
traficul de persoane, urmărirea şi condamnarea acestora” 

 

 

 

Activitate Realizată Activitatea Nr. 1 
Fortificarea capacităţilor  organelor de drept în vederea identificării funcţionarilor 
de stat implicaţi în cazuri de trafic de fiinţe umane. 

Din conţinutul Planului Specific reiese că MAI, PG sau SIS urmează să fie 
beneficiari şi nu executori, deoarece capacităţile acestora trebuie să fie fortificate. 
Oricum respectiva activitate a fost realizată pe perioada de raportare. Aceasta reiese 
din numeroasele seminare, trainiguri la care personalul instituţiilor respective au 
participat şi care se regăsesc în PA. De altfel, nucleul oricărei instituţii este reprezentat 
de resursele umane ale acestuia, de aceea cea mai sigură investiţie rezidă în capitalul 
uman.  

O altă abordare privind necesităţile de fortificare a fost autoidentificată de 
organele de forţă, în cadrul şedinţei Consiliului Coordonator al Organelor de Drept cu 
atribuţii în domeniul combaterii TFU din data de 03.08.2011, organizată de 
Procuratura Generală. În cadrul şedinţei au participat reprezentanţii Ministerului 
Justiţiei, MAI, CCCEC, SIS, Serviciul Grăniceri, CCTP şi pe agenda zilei au fost 
incluse subiecte ce s-au referit la depistarea şi investigarea cazurilor de implicare a 
oficialilor în comiterea nemijlocită a infracţiunilor de TFU sau a infracţiunilor de 
corupţie pentru a facilita sau ascunde comiterea infracţiunilor de TFU. urmare a 
şedinţei au fost înregistrate unele succese. Conform datelor CCTP, reieşind din 
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recomandările Departamentului de Stat al SUA cu privire la traficul de fiinţe umane 
din anul 2010, precum şi a Planului specific adiţional la PA 2010-2011, CCTP şi-a 
intensificat eforturile în vederea documentării oficialilor guvernamentali, 
funcţionarilor publici, altor persoane cu funcţii de răspundere, implicaţi în traficul de 
persoane sau alte infracţiuni similare. În acest sens, de către reprezentanţii Centrului, 
în comun cu angajaţii DISI a MAI, a fost demascată activitatea infracţională a 2 tineri, 
unul fiind angajat al Centrului pentru combaterea crimelor economice şi corupţiei, 
care cunoscînd cu certitudine că o tînără în vîrstă de 19 ani prestează servicii sexuale 
contra plată, şi profitînd de poziţia ei de vulnerabilitate, au recrutat-o în scopul 
exploatării sexuale comerciale, prin ameninţare, cu aplicarea violenţei şi privarea de 
libertate, obligînd-o să achite săptămînal o sumă de bani, în valoare de 100 euro. 
Astfel, în rezultatul acţiunilor procesual-penale şi investigativ-operative, cele două 
persoane au fost reţinute în flagrant delict, în momentul primirii următoarei tranşe a 
sumei de bani stabilite, cu ulterioara cercetare a acestora în stare de arest.   

Totodată, în rezultatul măsurilor investigativ-operative a fost anihilată o grupare 
criminală, avînd ca complice un funcţionar de poliţie, care în scopul atingerii 
intenţiilor infracţionale, prin intermediul reţelei de socializare „love.rambler.ru”, au 
făcut cunoştinţă cu o cetăţeană a Federaţiei Ruse, pe care prin înşelăciune, sub 
pretextul oferirii unei recompense materiale în sumă de 10.000 Euro pentru petrecerea 
timpului în comun. Ajungînd la Aeroportul Internaţional Chişinău, domnişoara a fost 
transportată întru-un apartament închiriat de membrii grupării, unde ulterior, profitînd 
de poziţia de vulnerabilitate, ameninţînd-o cu aplicarea violenţei fizice nepericuloase 
pentru viaţa şi sănătatea persoanei, atragerea la răspundere penală pentru practicarea 
prostituţiei, precum şi extorcînd de la ea suma de bani în mărime de 100.000 ruble 
ruseşti, au impus-o să întreţină cu ei relaţii sexuale, în urma cărui fapt cetăţeana a fost 
supusă exploatării sexuale necomerciale.  

La moment cauza penală în privinţa angajatului CCCEC a fost remisă în 
instanţa de judecată, iar dosarul penal cu implicarea colaboratorului de poliţie se află 
în procedura organelor Procuraturii.  

 
 

 

Activitatea Nr. 2 Activitate 
Irelevantă Acumularea în cadrul urmăririi penale a probelor temeinice pentru demonstrarea 

vinovăţiei funcţionarilor de stat implicaţi în cazuri de trafic de fiinţe umane. 

Probele sunt elemente de fapt, dobândite în modul stabilit de codul de 
procedura penala, care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei infracţiunii, la 
identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei, precum şi la stabilirea altor 
împrejurări importante pentru justa soluţionare a cauzei. Considerăm că conţinutul 
activităţii respective trebuia să aibă o altă formulare, deoarece obligaţia nemijlocită a 
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organelor de forţă este acumularea de probe, de aceea nu ştim cît de necesar era 
repetarea unei obligaţiuni  într-un plan naţional.  

 

 

 

 

Recomandare : 
Mult mai pertinent ar fi fost de a creşte numărul de cursuri ce s-ar axa pe îmbunătăţirea cunoştinţelor a 
reprezentanţilor organelor de forţă şi a instanţelor judecătoreşti în următoarele domenii: probatoriul, administrarea  
probelor şi aprecierea probelor. În final dezvoltarea cunoştinţelor în domeniile respective vor duce şi la acumularea 
mai calitativa a probelor pentru demonstrarea vinovăţiei 

 

 

 

 

Activitatea Nr. 3 Activitate 
RealizatăCrearea unui mecanism de monitorizare şi de evaluare a dosarelor penale de trafic de fiinţe 

umane (intentate, încetate, finalizate prin pronunţarea sentinţei) sub aspectul implicării 
funcţionarilor de stat în facilitarea/ asistarea acestei categorii de infracţiuni, inclusiv 
evidenţa plîngerilor/ sesizărilor privind astfel de cazuri. 

 Procuratura s-a angajat conform activităţii 3  de a remite în adresa SP 
semestrial, rapoarte de monitorizare şi evaluare. De menţionat că acest lucru se 
realizează, iar în urma deciziei Consiliului Coordonator al organelor de drept, 
perioada de raportare a devenit trimestrială. Pe lîngă acest fapt, secţia combaterea 
trafic de fiinţe umane din cadrul Procuraturii Generale gestionează baza de date cu 
privire la cazurile de implicare a persoanelor oficiale în comiterea nemijlocită a 
infracţiunilor din categoria traficului de persoane, precum  şi cazurile de comitere de 
către oficiali şi a infracţiunilor de corupţie sau conexe acestora, dacă aceste infracţiuni 
au conexiune cu infracţiunile menţionate în prima categorie. Informaţia este primită 
lunar de la organele de drept cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe 
umane şi corupţiei, iar după prelucrarea acesteia, cu rezultatele obţinute, lunar se 
informează Prim-Ministrul RM. 

 

 

Cooperarea efectivă dintre mass media şi organele de drept în vederea asigurării 
dreptului cetăţeanului la informaţie ar fi cea mai elocventă dovadă a unei maturităţi 
decizionale şi a unei democraţii reale. În acest sens, PG declară că “ în conformitate 
cu principiul transparenţei activităţii desfăşurate, în perioada anului 2011 de către 
colaboratorii Procuraturii au fost mediatizate mai mult de 48 subiecte cu privire la 
prevenirea şi combaterea TFU.  

În aceeaşi ordine de idei MAI ne informează, că  de către CCTP au fost plasate, 
pe pagina oficială „web” a MAI, peste 37 informaţii relevante la compartimentul 

Activitatea Nr. 4 
Intensificarea cooperării organelor de drept cu mass-media şi societatea civilă pentru
prevenirea impunităţii şi combaterea corupţiei în cauzele de trafic de fiinţe umane 

 Activitate 
Realizată 

Activitatea Nr. 4 
Intensificarea cooperării organelor de drept cu mass-media şi societatea civilă pentru 
prevenirea impunităţii şi combaterea corupţiei în cauzele de trafic de fiinţe umane 
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prevenirii şi combaterii  TFU şi altor infracţiuni conexe şi au fost acordate 16 
interviuri reprezentanţilor mass-media din ţară şi în cadrul emisiunilor televizate şi 
radiofonice în direct. 

Un rol important întru încurajarea cooperării dintre societatea civilă şi Centru, a 
constituit-o publicarea pe site-ul MAI a unui chestionar intitulat „Parteneriatul CCTP - 
Societatea civilă” pentru efectuarea unui sondaj de opinii, în vederea radierii 
eventualelor lacune în activitate, dar şi în scopul sporirii transparenţei. Analiza 
rezultatelor reflectate în sondaj, denotă că în linii mari, activitatea CCTP, inclusiv 
colaborarea cu societatea civilă este apreciată pozitiv.  

Astfel, în conformitate cu răspunsurile la chestionar, în raport de 80% la 20%, 
cetăţenii au încredere că pot fi ajutaţi, dacă ar apela la organele de drept, în situaţia în 
care ar fi victime ale traficului de persoane. Conform opiniei publice activitatea 
Centrului şi subdiviziunilor subordonate este apreciată în felul următor: 16% o 
apreciază ca foarte bună, 17% - ca bună, 33% - satisfăcătoare şi 34% - 
nesatisfăcătoare. Făcînd o totalizare a acestor cifre, rezultă că 66% din respondenţi, 
apreciază pozitiv activitatea Centrului. La capitolul sensibilizare CCTP a fost evaluat 
cu raportul de 66% la 34%, adică majoritatea respondenţilor sunt satisfăcuţi de nivelul 
de informare privind riscurile traficului de fiinţe umane. Astfel scade pericolul 
victimizării.  
 Relevante sunt şi acţiunile OIM, care a implementat proiectul „Abilitarea mass-
mediei şi încurajarea cooperări dintre societatea civilă şi organele de drept în scopul 
prevenirii impunităţii şi combaterii corupţiei în cauzele de trafic de fiinţe umane”, în 
cadrul căruia a demarat un proces de analiză a cauzelor şi pedepselor aplicate pentru 
infracţiunile de trafic de fiinţe umane. Astfel, mai mult de 35 de materiale informative 
şi investigaţii jurnalistice abordând problema traficului de fiinţe umane, migraţiei 
ilegale au fost elaborate şi publicate cu suportul OIM pe parcursul 2011. Unele 
investigaţii au adus la condamnarea traficanţilor şi acordarea serviciilor de asistenţă şi 
protecţie victimelor traficului. 

 
 

activitatea  

Activitatea Nr. 5 
Activitate 
Realizată 

Efectuarea analizei cauzelor şi pedepselor aplicate pentru infracţiunile de trafic de fiinţe 
umane, inclusiv prin prisma implicării funcţionarilor de stat în facilitarea/ asistarea de 
infracţiuni 

 Ministerul Justiţiei menţionează că la data de 1.01.2012, numărul total de 
condamnaţi în baza art.165 şi 206, deţinuţi în penitenciarele Republicii Moldova, 
constituie 155 persoane dintre care 72 bărbaţi şi 83 femei. În prezent, în penetenciarul 
nr.2 se deţine o persoana, fost colaborator al organelor publice, cetăţean al Republicii 
Moldova, condamnat în baza art.165 alin. 3 a şi art 206 alin. 3 a,c CP. 

 
77 



Raport 12 luni 2011 

 În 2011, OIM a lansat o analiză în profunzime a dosarelor penale finalizate pe 
cauze de TFU şi cazuri conexe din perioada 2006-2009. Constatările preliminare ale 
analizei au fost prezentate la o masă rotundă cu actorii cheie (guvernamentali şi 
neguvernamentali) activi în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 
(octombrie 2010). Studiul finalizat va fi publicat la începutul anului 2012. 
 

 

 

Activitatea Nr. 6 Activitate 
Realizată Revizuirea şi, după caz, înaintarea propunerilor pentru modificarea legislaţiei 

(revizuirea legislaţiei la compartimentul aplicării măsurilor proactive de investigaţii, 
elaborarea proiectelor de lege pentru modificarea Legii privind activitatea operativă de 
investigaţii şi Codului de procedură penală) 

 Conform informaţiei de la PG, “în scopul perfecţionării cadrului legislativ 
naţional ce reglementează combaterea TFU, secţia combaterea TFU din PG, a elaborat 
un proiect de lege privind completarea şi modificarea Codului Penal şi Codului 
Contravenţional care a fost expediat pentru examinarea Comisiei Juridice, numiri şi 
imunităţi a Parlamentului. Proiectul de lege urmăreşte excluderea ambiguităţilor din 
prevederile art.165 CP ce ţin de consimţămîntul victimei, excluderea din prevederile 
art. 220 a elementelor ce constituie TFU, precum şi criminalizarea folosirii serviciilor 
unei victime a TFU. Conform MJ în scopul realizării prevederilor Planului de acţiuni 
al Guvernului pentru anii 2011-2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 23 
martie 2011, Ministerul Justiţiei în comun cu alte instituţii interesate (Procuratura 
Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei, etc.) a elaborat proiectul Legii pentru modificarea şi 
completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova şi proiectul Legii 
privind activitatea specială de investigaţie (într-o nouă redacţie). Concomitant, 
proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală a fost 
completat cu o secţiune care cuprinde prevederi referitoare la activitatea specială de 
investigaţie. Proiectele menţionate au fost aprobate de către Guvern şi se examinează 
în cadrul comisiilor parlamentare. O altă iniţiativă ce urmează a fi analizată este 
schimbarea sancţiunii minime pentru TFU. Acest lucru va duce la excluderea 
posibilităţii de executare a pedepsei privative de libertate cu suspendare. 

  

 

 

Activitatea Nr. 7 Activitate 
Irelevantă Revizuirea sistemului existent de urmărire penală: evaluarea oportunităţii de a exclude 

organul de urmărire penală din procesul penal; sporirea rolului de conducere şi 
coordonare al procurorului în procesul penal  

  
Activitatea Nr. 8 
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Prezentarea către Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane a 
propunerilor de constituire a unui grup mixt de lucru, format din reprezentanţi ai Procuraturii 
Generale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului 
Grăniceri, în vederea examinării posibilităţilor de creare a unei baze de date comune a 
organelor de drept, menite să sprijine eforturile de colectare a informaţiilor cu privire la 
cazurile de trafic de fiinţe umane la toatele etapele procesului penal, inclusiv a informaţiilor de 
la punctele de trecere a frontierei de stat 

Activitate 
Par�ial 

Realizată 
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Secretariatul Permanent, a elaborat un concept de proiect care prevede 
elaborarea unui mechanism de armonizare a datelor. Conceptul respectiv a fost deja 
propus spre examinare partenerilor internaţionali. În acest sens, parţial respectiva 
activitate se va regăsi şi-n PA ce urmează. 

Activitate 
Parţial 

Realizată
 

 

Activitatea Nr. 9 
Elaborarea unui mecanism eficient de schimb de informaţii între instituţiile abilitate şi 
organizaţiile neguvernamentale implicate 

Se poate de dedus că Memorandumul de Colaborare, încheiat în luna mai 2008, 
între organele de stat şi cele neguvernamentale este un mecanism eficient şi suficient. 
Această constatare vine pe fonul lipsei altor acorduri şi protocoale de colaborare  

semnnate, aceasta doar în cazul în care se face abstracţie de informaţiile 
furnizate în segmentul “managementul informaţional şi cercetările”.  

 

 

 

 

 

 
 Sistemul interconectat între instituţiile cu atribuţii de investigare, urmărire 
penală şi judecare a cauzelor este creat şi funcţionează în baza Legii cu privire 
la  Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor 
penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni nr.216/29.05.2003 Monitorul 
Oficial 170-172/695, 08.08.2003. Acest răspuns se regăseşte atît la PG cît şi la MAI 
ca responsabili de realizare a activităţii 11. Probabil, pe fonul existenţei unui sistem 
informaţional integral, administrat de către Direcţia Informaţie şi Evidenţă Operativă a 
MAI, funcţional şi care urmează a fi perfecţionat, o aşa activitate este irelevantă.   

Activitatea Nr. 11 
Crearea unui sistem interconectat între instituţiile cu atribuţii de investigare, urmărire 
penală şi judecare a cauzelor penale referitoare la traficul de fiinţe umane 

Activitate 
Irelevantă 

Recomandare : 
Memorandumul de Colaborare încheiat în 2008 este necesar de reviziut conceptual şi de extins 

numarul instituţiilor cooperante. 
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La respectiva activitate mai putem menţiona că, în cadrul Direcţiei misiuni 
speciale a Ministerului Afacerilor Interne a fost creată o bază de date a dosarelor 
operative de investigaţie. 
 

 

Segmentul 2. Asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane 

 

 

 

Activitatea Nr. 1 
Majorarea alocaţiilor financiare pentru cofinanţarea Centrului de asistenţă şi protecţie a 
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane potrivit Cadrului bugetar pe 
anii 2011-2013 Activitate 

Realizată 

 

 

Activitatea Nr. 2 
Alocarea mijloacelor financiare, conform Cadrului bugetar pe anii 2011-2013, pentru 
repatrierea copiilor şi adulţilor victime şi potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane, 
traficului de migranţi ilegali, precum şi a copiilor neînsoţiţi 

Indiferent de statutul victimei în raport cu procedurile legale, trebuie să existe 
suficiente posibilităţi juridice şi practice de protejare a ei începînd cu primul contact 
făcut cu autorităţile şi în cele ce urmează. Pentru victimele care preconizează să-şi 
asume calitatea de martor şi să participe în proces trebuie să existe diferite forme de 
protecţie. În cele din urmă, dacă persoana decide să ia parte în proces, nivelul de 
pericol pentru siguranţa ei creşte, iar natura formelor de protecţie cerute poate să 
difere. În acest sens obligaţiile generale şi cele specifice de asistenţă şi protecţie a 
VTFU trebuiesc onorate iar statul trebuie să depună eforturi considerabile în acest 
sens.  

Atît activitatea 1 cît şi activitatea 2 sunt puse în sarcina Ministerului Finanţelor. 
Conform datelor, MF, pentru între�inerea Centrului de asisten�ă �i protec�ie a 
victimelor �i poten�ialelor victime ale traficului de fiin�e umane din 
mun.Chi�inău, creat în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.847 din 11 iulie 2008 de către 
Ministerul Muncii, Protec�iei Sociale �i Familiei, în calitate de executor principal de 
buget, pentru anul 2011 au fost aprobate mijloace financiare în volum de 739,5 mii lei 
sau cu 278,8 mii lei mai mult decît au fost executate în anul 2010 (460,7 mii lei). La 
situa�ia din 31 decembrie 2011 aloca�iile date au fost executate integral. 

Pentru activitatea 1, MF declară că „pentru repatrierea copiilor şi adulţilor, 
victime ale traficului de fiinţe umane, traficului de migranţi ilegali, precum şi a 
copiilor neînsoţiţi în bugetul ministerului respectiv i-au fost preconizate 100,0 mii lei, 
care pe parcursul anului 2011 nu au fost executate.”  
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Recomandare : 
Prin prisma declaraţiilor MF şi a activităţii nr. 4,( care urmează activitatea 3 indicată mai jos)este 
necesară o administrare mai eficientă a resurselor bugetare utilizate în cadrul  mecanismului de 

repatriere a copiilor, adulţilor, copiilor neînsoţiţi, VTFU. 

  De menţionat că Tdh  a participat de comun cu patenerii de implimentare la 
procesul de repatriere a 26 copii moldoveni identificaţi în afara hotarelor ţării. 
Misiunile de repatriere pentru 15 copii moldoveni aflaţi în Federaţia Rusă au fost în 
totalitate acoperite de Tdh. Bugetul anual pentru misiunile de repatriere a Tdh, dar şi 
pentru asistenţa copiilor şi familiilor în etapa post repatriere în RM a fost estimat la 
suma de 240 344 MDL. 

 

 

MAI declară că „în scopul impulsionării şi extinderii cooperării internaţionale, 
precum şi simplificării schimbului reciproc de informaţii între instituţiile abilitate şi 
ONG-urile de profil, colaboratorii CCTP au participat la 52 întrevederi de lucru, 
seminare, programe, conferinţe locale şi internaţionale”.În mare parte activitatea 
respectivă repetă activităţile din PA 

Activitatea Nr. 3 
Activitate 
Realizată 

Extinderea colaborării internaţionale în domeniu, în scopul identificării şi protejării posibilelor 
victime ale traficului de fiinţe umane, inclusiv prin încheierea unor acorduri bilaterale în acest sens 

 

 

 

Activitatea Nr. 4 
Activitate 
Realizată 

Acordarea serviciilor de repatriere a persoanelor vulnerabile aflate peste hotare, a victimelor 
traficului de fiinţe umane (adulţi şi copii), ale traficului de migranţi ilegali, a copiilor neînsoţiţi  

 Pe parcursul anului 2011 Ministerul Muncii, Protec�iei Sociale �i Familiei a 
organizat 12 misiuni, fiind repatria�i 26 copii (9 fete şi 17 băieţi), dintre care: 8 copii 
din Ucraina (6 misiuni), 17 copii din Federa�ia Rusă (5 misiuni) �i 1 copil din Italia 
(1 misiune). Din numărul total de copii repatria�i - 7 sunt originari din partea stîngă a 
Nistrului. 
 Din numărul total de copii repatria�i pe parcursul anului 2011, 9 copii au fost 
reintegra�i în familiile biologice/extinse, 14 copii - plasaţi în centre de plasament 
temporar, 3 copii împreună cu mamele (2 cupluri) – plasaţi la centre maternale. 

 Pe parcursul anului 2011, OIM a asistat repatrierea a 96 de beneficiari dintre 
care 33 victime a traficului de fiinţe umane (19 femei, inclusiv o minoră şi 14 
bărbaţi), 38 migranţi în dificultate şi 18 copii ai acestora, 7 minori neînsoţiţi. 
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 Chiar dacă responsabil de realizare a fost identificat  Consiliul raional Căuşeni 
şi Comisia teritorială Căuşeni pentru combaterea traficului de fiinţe umane. MF 
declară că “întru asigurarea protecţiei instituţionale a persoanelor din regiunea 
transnistreană care au suferit în urma traficului de fiinţe umane în bugetul pe anul 
2011 a raionului Cău�eni au fost aprobat mijloace financiare în volum total de 339,9 
mii lei pentru întreţinerea a 14 beneficiari (tutelaţi) în cadrul unui Centru de asistenţă 
şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane �i executate la situa�ia din 31 
decembrie curent în volum de 339,5  mii lei sau 99,9 la sută. 

De asemenea, este de men�ionat faptul că, pentru între�inerea unui Centru care 
prestează servicii sociale pentru 20 beneficiari, inclusiv victime �i poten�iale victime 
ale traficului de fiin�e umane în r.Cahul în bugetul raionului respectiv au prevăzute 
mijloace financiare în volum de 533,6 mii lei. La situa�ia din 31 decembrie 2011 au 
fost executate cheltuieli în volum de 455,8 mii lei, ce constituie 85,4 la sută fa�ă de 
planul anual.  
 

 

 

 

La Segmentul 2. “Asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane„ar fi 
relevant de specificat că pe parcursul anului 2011, OIM Moldova a asistat un 
număr de 98 victime ale traficului de fiinţe umane, dintre care 74 femei şi 24 
bărbaţi.  82 dintre acestea au fost traficate în alte state, iar 16 au devenit victime ale 
traficului intern. Tipurile de exploatare includ: exploatarea sexuală (50), prin 
muncă (35), cerşetorie (3), exploatare mixtă şi altele (11). În baza datelor 
acumulate va fi elaborat profilul statistic al victimelor traficului de fiinţe umane 
pentru anul 2011. În acelaşi sens, cu suportul OIM, un număr de 67 de victime ale 
traficului de fiinţe umane au beneficiat de protecţie şi asistenţă de reabilitare 
gratuită în cadrul Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor 
victime ale traficului de fiinţe umane. Acestea au beneficiat de asistenţă 
individualizată (ajustată nevoilor individuale ale victimei), inclusiv cazare, 
asistenţă socială, medicală, juridică, consiliere psihologică etc.  

Activitatea Nr. 6 
Operarea modificărilor în actele legislative şi normative 
pentru reglementarea şi ajustarea procedurii de audiere a 
minorilor victime ale traficului de fiinţe umane în încăperi 
special amenajate, prin intermediul unui specialist 
(psihopedagog), cu participarea, după caz, a ofiţerului de 
urmărire penală, a procurorului sau a judecătorului 

Activitatea Nr. 5 Activitate 
Realizată Protecţia instituţională a persoanelor din regiunea transnistreană care au suferit în urma 

traficului de fiinţe umane 

Activitatea Nr. 3 / Segmentul 3.3 PA 
Crearea camerelor de intervievare/ audiere a 
copiilor victime/martori  

Activitate Realizată 
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Segmentul 3. Cooperare na�ională �i 
interna�ională 

 Pentru a răspunde contextului complex al procesului de prevenire şi combatere 
a TFU, este nevoie ca lupta cu acest fenomen să fie fundamentată pe o combinaţie de 
politici, care să răspundă necesităţilor de corelare a intervenţiei în diferite domenii: 
prevenire, protecţie, combatere, parteneriat, etc. Corelarea intervenţiilor se poate 
înfăptui doar prin cooperarea dintre actori la nivel naţional şi internaţional. O reuşită 
în acest sens, se observă prin realizarea activităţii 1 şi anume „extinderea sistemului 
naţional de referire în toate raioanele RM. Astfel, mecanismul de cooperare efectivă 
între diferite instituţii guvernamentale, organizaţii internaţionale şi societatea civilă în 
domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor TFU, bazat pe standarde internaţionale a 
fost adus în fiecare raion. Aceasta se realizează în cadrul implementării SNR. 

 

 

Activitatea Nr. 1 Activitate 
RealizatăExtinderea Sistemului naţional de referire în 5 raioane 

 De menţionat că-n 2011, Sistemul naţional de referire a fost extins, cu suportul 
generos al partenerilor, în toate raioanele RM.  
 
 
 

Activitatea Nr. 2 Activitate 
Realizată Continuarea şedinţelor comune de lucru ale comisiilor teritoriale cu 

reprezentanţii organelor de drept, autorităţile publice locale şi societatea civilă

 Secretariatului Permanent, conform activităţii 2, i-a revenit sarcina de a 
“continua şedinţele comune de lucru ale comisiilor teritoriale cu reprezentanţii 
organelor de drept, autorităţile publice locale şi societatea civilă“. În acest sens, de la 
restructurarea de facto a SP, care a avut loc în septembrie 2011, membrii respectivei 
entităţi au participat la 2 şedinţe ale comisiilor teritoriale, Nisporeni şi Sîngerei. În 
cadrul şedinţelor, s-au discutat succesele şi insuccesele comisiilor teritoriale în 
respectarea obligaţiile ce le revin, conform legii, în procesul de prevenire şi combatere 
a TFU. La şedinţa comisiei teritoriale din Nisporeni, la invitaţia membrilor SP, aceştia 
au fost însoţiţi de reprezentanta Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului. La alte 3 şedinţe organizate deja de către consiliul respectiv, reprezentanţii 
SP au reuşit să se întîlnească cu factorii de decizie ai nivelului APL şi să promoveze 
mai multe idei de profil, printre care cea a colaborării între instituţiile de resort în 
domeniul prevenirii şi combaterii TFU. Într-o oarecare masura activitatea respectiva 
acoperă şi activitatea nr.6, care în mare măsura repetă scopul precedentei „ De 
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asemenea, SP a participat la şedinţa tehnică a Comisiei teriotoriale Ungheni, 
organizată în octombrie de către OSCE şi  tot în octombrie, curent la şedinţa tehnică 
de coordonare în partea stîngă a Nistrului, organizată de către OSCE. 

 
Activităţi 
Realizate 

Parţial 

 

 

 

Activitatea Nr. 5 
Negocierea şi adoptarea memorandumului multilaterale de cooperare 

Secretariatul Permanent, a elaborat un concept de proiect care prevede 
elaborarea Strategiei de comunicare a comunităţii anti-trafic, subiet al căreia este şi 
elaborarea unui model de memorandum multilateral de cooperare, care va fi negociat 
�i adoptat ulterior. 

 

 

 

 

Activitatea Nr. 6 
Activitatea Nr. 2 PA Desfăşurarea întrunirilor periodice cu participarea comisiilor 

teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a 
organelor de drept, în cadrul cărora să fie abordate 
problemele şi/sau inovaţii de sistem ce ţin de prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe umane, care necesită 
intervenţii la nivel de politici municipale/ raionale şi/sau la 
nivel legislative 

Continuarea şedinţelor comune de lucru ale 
comisiilor teritoriale cu reprezentanţii organelor 
de drept, autorităţile publice locale şi societatea 
civilă  

Activitate Realizată 
 

 

 

 

Activitatea Nr. 7 Activitate 
Realizată  

Discutarea/ soluţionarea în comun a cazurilor de trafic de fiinţe umane care, din cauza 
complexităţii sau a gravităţii, necesită intervenţia factorilor de decizie din cadrul comisiilor 
teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane  

 Informaţii cu privire la realizarea acestei activităţi se regăsesc în raportul de 
activitate a Comisiilor Teritoriale. 
 
 
 

Segmentul 4. Sensibilizare şi informare 

 
 
 

Activitate 
realizată 

Activitatea Nr. 1 
Realizarea măsurilor de sensibilizare în instituţiile rezidenţiale pentru copii, prin 
intermediul teatrului social (instrument interactiv de educaţie de la egal la egal) la tema 
traficului de fiinţe umane şi a violenţei 
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 Centrul de informare �i documentare privind drepturile copilului pe parcursul 
lunii octombrie 2011 în raioanele Orhei, Leova �i or. Bender a organizat seminare de 
instruire la tema traficului de fiinţe umane şi a violenţei pentru elevii din institu�iile 
reziden�iale din unită�ile teritorial-administrative vizate (donatori: OSCE 
Viena/Monaco, San Marino, Andorra, Lichtenstein).    
 
 
 
 

Activitatea Nr. 3 Activitate 
realizată  Sensibilizarea societăţii privind traficul de fiinţe umane prin intermediul operelor 

de cultură şi artă 

 Conform Ministerului Culturii: Teatrul „Alexei Mateevici” a montat spectacolul  
„În container”, regia Constantin Cheianu. Spectacolul a fost jucat pe propria scenă  şi  
în teritoriu, fiind vizionat de 785 persoane. 
 Biblioteca Naţională a organizat:  
Sesiunea Internaţională de comunicări „Istoria familiei în documente, cărţi vechi şi 
litografii”, la care au participat savanţi din Republica Moldova şi România, 
personalităţi din domeniul culturii, au asistat 60 persoane (07.06.2011); 
Conferinţa „Femeia – un argument al libertăţii”, lansarea cărţii „Confusio identitarium  
şi Femeia un argument al libertăţii” autoare Ana Guţu, au participat 110 persoane 
(29.08.2011); 
Expoziţia – eveniment „Instrumente legale de combatere a violenţei în familie”, au 
vizionat 560 persoane (29.08.2011); 
Vernisajul expoziţiei „Albastrul libertăţii”, din creaţia artistului plastic Cezar Secrieru, 
200 vizitatori. 
 Filmul documentar „Arrivederci”, regizor Valeriu Jereghi  a fost menţionat cu 
„Premio Italia – 2011” la unul dintre cele mai prestigioase  festivaluri de film din 
Salerno, acesta fiind al 15-a premiu în palmaresul echipei de creaţie.  
 Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, în perioada februarie –
martie  2001,  a organizat expoziţia la subiectul moştenirii lăsate de savantul Andrei 
Saharov în domeniul drepturilor omului, iniţiativă susţinută de Comisarul pentru 
Drepturile Omului al Consiliului Europei. Expoziţia a fost vizionată de 2005 persoane. 
 În mare măsură ultimele 2 activităţi prevăzute de capitolul „Sensibilizare şi 
informare” din PSA se regăsesc în segmentul 2.1 „Sensibilizare şi Educaţie” din PA. 
 

CONCLUZII 
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1. Prezenţa unor deficienţe structurale şi de conţinut în PN şi PSA au complicat 
procesul de monitorizare şi evaluare a gradului de implementare a planurilor 
respective. Schimbările ce se doresc a fi aplicate se referă, dar nu se limitează, 
la enumerarea pe orizontală a tuturor activităţilor, verificarea finală a planului 
în vederea omiterii activităţilor ce se dublează, a celor fără responsabil de 
realizare sau a celor irelevante. 

2. Unele instituţii publice n-au fost identificate corespunzător în PN sau PSA. 
Ţinînd cont de tendinţele fenomenului TFU şi de necesitatea iniţierii unui 
proces participativ mai conturat de prevenire şi combatere a TFU, pentru viitor 
este necesar de implicat mai activ în realizarea PN aşa instituţii ca, ME (Camera 
de licenţiere, ODIMM), CCCEC, Inspecţia Muncii s.a.   

3. Reieşind din conţinutul informaţiilor colectate de la instituţiile publice s-a putut 
observa o colaborarea insuficientă în interiorul instituţiilor.  

4. Utilizarea apriorică a dialogului şi a coordonării în procesul de elaborare a PN  
constituie o necesitate în vederea canalizării eficiente a iniţiativelor anti-trafic 
atît pe interiorul instituţiei cît şi în colaborare cu partenerii. 

5. Caracterul obiectivelor,  stipularea generală a activităţilor din PN au generat 
dificultăţi la elaborarea Raportului. În vederea soluţionării problemei şi 
realizării obiectivului este necesar de elaborat activităţi specifice, care ar 
îmbunătăţi procesul de monitorizare şi de evaluare a PN.  

6. Evaluarea impactului continuă să fie o restanţă a raportului, ori acest 
impediment rezultă şi din activităţile PN şi PSA care nu sunt reflectate prin 
indicatori de impact adecvaţi. Interpretarea impactului în afara existenţei 
indicatorilor este un proces dificil. 

7. Unele activităţi care au fost realizate, rămîn a fi actuale, de aceea este relevant 
ca acestea să se regăsească în PN 2012-2013. Recomandările propriu-zise se 
regăsesc imediat după activităţile considerate de importanţă curentă.  

8. Insuficienţa resurselor financiare şi umane a fost constatată drept o problemă de 
fond în vederea realizării activităţilor. (pag 35 şi 71) 
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