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Context general 

 În perioada 15-20 octombrie 2013, în municipiul Chişinău, cât şi pe teritoriul Republicii 

Moldova au fost realizate un şir de acţiuni la nivel central şi local dedicate Campaniei naţionale 

“Săptămâna AntiTrafic”. 

 Secretariatul Permanent (SP) al Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe 

Umane (CN CTFU) în parteneriat cu reprezentanţii organizaţiilor internaţionale (OI) şi 

neguvernamentale (ONG) au reuşit să realizeze acţiunile conform matricei prestabilite şi consultate 

pe parcursul lunii septembrie. În vederea asigurării unui proces transparent de organizare a 

Campaniei, proiectul matricei a fost plasat pe site-ul www.antitrafic.gov.md, în rubrica 

„Transparenţă”. 

 În topul activităţilor ce au marcat începutul Campaniei naţionale „Săptămâna antitrafic” a 

fost Conferinţa Regională – Combaterea Traficului de Fiinţe Umane în Europa de Sud-Est: pentru o 

mai bună protecţie a copiilor care a avut loc în 7-8 octombrie 2013, la Chişinău, organizată de către  

Ambasada Franţei în Republica Moldova, în parteneriat cu CN CTFU (TFU), MAEIE, finanţată de 

Ministerul Afacerilor Externe al Franţei. Evenimentul a reunit experţi din domeniului antitrafic din 

peste 16 ţări. Evenimentul respectiv a fost reflectat şi în presa internaţională.  

 Datorită colaborării fructuoase între SP şi organizaţiile partenere, precum CI “La Strada”, 

Fundaţia “Terre des hommes” (TdH) şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (IOM), au fost 

repartizate materiale informaţionale către consilii raionale. Astfel, menţionăm:  

- CI “La Strada” -  5680 materiale informative  

- 1. Util pentru călătorie (blocnotes) – 600 buc/rom; 400 buc./rus,  

- 2. Călătoreşte cu grijă  (flaers)–500 buc/rom; 500 buc./rus,  

- 3. Călătoreşte cu grijă  (placate) – 200 buc/rom; 200 buc./rus; 30 buc. engl. 

- 4. Click pentru siguranţa ta (flaers) – 500 buc/rom; 500 buc./rus 

- 5. Pe Net se pot naşte prietenii, dar nu numai… (placat) – 1.000 buc. rom/rus 

- 6. Nu fiecare chat duce la o prietenie… (placat)  – 1.250 buc. rom/rus 
 

- Fundaţia “Terre des hommes” – afişe 2895; pliante – 200 bucăţi; 
 

- Misiunea OIM– Postere „Plural+ Moldova”– 50 bucăţi, CD-uri „PLURAL + Moldova – 

100 bucăţi şi CD-uri cu 5 spoturi sociale privind modalităţile de informare şi formele de 

ajutor din ţară şi de peste hotarele ţării – 55 bucăţi; 

 

- Prin intermediul Centrului Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” şi oficiilor 

teritoriale a Poştei Moldovei au fost distribuite în ţară un număr de 10000 de carduri 

informaţionale ce conţine informaţii cu privire la Linia fierbinte a Centrului de Integrare 

Migraţia şi Legea oferite de către Fundaţia „Terre des Hommes.” 

 

 Menţionăm că 35 CD-uri au fost repartizate către Comisiile teritoriale şi municipale pentru 

combaterea TFU, solicitând autorităţilor să faciliteze difuzarea spoturilor sociale la televiziunile 

locale existente sau multiplicarea şi diseminarea lor în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi 

universitar. Impactul repartizării acestor materiale a dus la informarea publicului larg despre 

serviciile de prevenire, asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. În 

municipiul Bălţi, difuzarea acestor spoturi sociale continuă şi după încheierea Săptămânii antitrafic.  

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


 Campania naţională a fost reflectată şi în presă naţională, unde aproximativ 12 agenţii mass-

media
1
 au prezentat acţiunile ce au avut loc în contextul Săptămânii antitrafic.  

 De asemenea, numărul accesărilor pe site-ul www.antitrafic.gov.md a crescut de aproximativ 

3 ori (de la 100 vizualizări la 300 pe zi). Efectul campaniei antitrafic demonstrează durabilitate în 

timp, evidenţiat prin faptul că numărul accesărilor a crescut de la 80-90 (înaintea campaniei), la 150-

200 de vizualizări pe zi (urmare a campaniei). Pagina antitrafic.gov.md şi pagina SP de pe 

Facebook
2
 a asigurat o informare continuă a publicului ceea ce a sporit numărul vizualizărilor zilnice 

– până la  500.  

 Un alt indicator a fost şi apelul direct venit din partea unui cetăţean, fiind sesizat un potenţial 

caz de TFU.  

 Comisiile teritoriale pentru combaterea TFU au elaborat planuri de acţiuni orientate pentru 

implementarea Campaniei naţionale, totodată, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale au 

participat la unele din activităţile organizate la iniţiativa Comisiilor teritoriale.  

 Iniţiativele Comitetului naţional pentru combaterea TFU au fost susţinute şi de către 

societatea civilă. În acest sens, Centrul Internaţional „La Strada” au organizate 45 de seminare 

informative în cadrul a 16 instituţii preuniversitare unde au participat în jur de 1134 studenţi şi 25 

profesori.  

 Un instrument inedit de informare şi sensibilizare a tinerilor din ţară implementat de către 

AO „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” (TDV), din or Bălţi promovat şi susţinut de către Secretariatul 

Permanent a fost şi Teatrul Forum cu genericul "Acţionează în scenă pentru securitate în viaţă", 

realizat în cadrul proiectului ce vizează acţiunile de prevenire a traficului de fiinţe umane. Aceasta 

este o metodă psiho-socială a teatrul celui Oprimat, tehnica – Teatru Forum.  Spectacolul a avut loc 

în următoarele raioane: Donduşeni/ Ţaul, Drochia, Soroca, Orhei, Bălți, Chișinău şi Ungheni. 

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

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

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

hotare şi experienţa de TFU. 

Rezultate scontate:   

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

tinerele, în special din localitățile rurale și orașele (centrele raionale). Jocul realist și uneori 

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

spectatori nu doar să gîndească, dar chiar să sară din loc (fiind indignat de comportamentul 

unor eroi) pentru a produce schimbarea. 

- Tinerii înțelegeau clar tematica discutată și veneau cu comentarii binevenite. Deseori 

discuțiile derulau de la sine, fără implicarea Jokerului. Spectatorii erau interesați să implice 

în discuțiile sale și actorii, deseori veneau către aceștia cu întrebări de concretizare. Astfel 

metoda propusă spre comunicare cu sala, și-a adeverit eficiența, teatrul forum – discuție 

liberă între actori și spectatori, bazată pe experiența personală.  

- Cu entuziasm au fost luate materialel informaționale oferite de parteneri. „Toate ele 

urmează a fi plasate în cămine, pe tabla de anunțuri, ca și alți tineri să acceseze 

informația”, din spusele tinerilor prezenți la Teatru Forum. 

Impactul proiectului asupra participanţilor:  

De fiecare dată, publicul a rămas plin de emoții și s-a simțit provocat pentru a produce o 

schimbare în viața personală. Cu toate că din start majoritatea tineriilor spuneau că doresc să 

plece peste hotarele țării pentru a munci cu un salariu decent, în final ei confirmai că după 

                                                             

1
 http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=ro&idc=84&t=/MEDIATECA-ANTITRAFIC/Galerie-video, 

http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=ro&idc=37 
2 https://www.facebook.com/antitrafic?ref=hl 

http://www.antitrafic.gov.md/
http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=ro&idc=84&t=/MEDIATECA-ANTITRAFIC/Galerie-video


istori vizionată, chiar dacă se vor hotărî să plece, vor fi precauți și vor ține cont de faptul că 

siguranța este mai presus de toate. 

 

NIVEL CENTRAL 

 Difuzarea spoturilor de informare şi sensibilizare prin intermediul Companiei Tele-Radio 

Moldova   

Pe parcursul lunii octombrie, la postul naţional de televiziune Moldova 1 şi la postul Radio 

Moldova, au fost difuzate patru (4) spoturi sociale pentru publicul larg:  

-  I-ul spot bazat pe mărturiile reale ale victimelor TFU ce au suferit în urma experienţei nefaste.  

-  al II-lea spot a promovat un internet mai sigur pentru copii şi prevenirea exploatării sexuale 

comerciale a copiilor în mediul virtual.  

- al III-lea şi al IV-lea spot încurajează victimele TFU să apeleze la Linia Fierbinte Naţională 0 

800 77777.  

 

Activitatea 1 

15 octombrie 2013 -  Lansarea oficială a Săptămânii antitrafic prin organizarea unui Flashmob 

 Secretariatul permanent în parteneriat cu Misiunea OIM, Comisia municipală pentru 

combaterea TFU Chişinău,  au organizat un  flashmob, scopul căruia a fost susţinerea şi incluziunea 

socială reuşită a victimelor TFU. În acest sens, au fost utilizate figurine umane care au conţinut 

mărturii reale ale victimelor asistate în cadrul Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU (CAP), sensibilizând astfel trecătorii cu privire la drama fiecărei 

victime aflate în spatele mărturiilor. 

 Finalul evenimentului s-a încheiat cu un minut de susţinere pentru victimele TFU, unde 

fiecare participant a avut în mână câte un balon albastru, care au fost lăsate în liber zbor. În timpul 

acțiunii, au fost amenajate 2 mese cu pliante informaţionale pentru trecători.  

Evenimentul a avut loc lângă Arcul de Triumf din Chişinău, în cadrul căruia au participat studenţi şi 

reprezentanţi ai ONG-urile locale, în total fiind prezenţi în jur de 50 de persoane.  

 Acest eveniment a fost mediatizat de mass-media naţională, prezenţi la eveniment fiind:  

1.Postul de Televiziune Publika 

2.Postul de Televiziune Pro TV 

3.Postul Naţional de Televiziune Moldova 1 

4.Postul de Televiziune Euro TV 

5.Postul de Televiziune Tv 7 

6.Serviciul de presă – Info Prim Neo 

7.Postul de Radio – Radio Moldova 

Ulterior flashmob-ului, figurinile au fost plasate în incinta Bibliotecii Naţionale pe parcursul întregii 

săptămâni, oferind posibilitatea, în special, elevilor şi studenţilor să analizeze şi să devină mai 

informaţi cu privire la fenomenul TFU.  

 Reportajele posturilor de televiziune menţionate mai sus care au reflectat Campania 

Naţională “Săptămâna Antitrafic” pot fi accesate de pe site-ul www.antitrafic.gov.md, rubrica 

Galerie video.
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Activitatea 2 

16 octombrie - Lecţia publică „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. Tendinţe şi 

perspective” pentru studenţii din cadrul Facultăţii de Drept şi Asistenţă Socială 

  În vederea unei abordări exhaustive asupra fenomenului TFU, care să răspundă intereselor 

actuale ale studenţilor, în calitate de formatori au fost invitaţi reprezentanţi ai organelor de drept 

(Procuratura Generală, CCTP, Judecătoria sect. Botanica) şi un psiholog din cadrul CAP. În calitate 

                                                             

3 http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=ro&idc=84&t=/MEDIATECA-ANTITRAFIC/Galerie-video  

http://www.antitrafic.gov.md/
http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=ro&idc=84&t=/MEDIATECA-ANTITRAFIC/Galerie-video


de studiu de caz a servit piesa de teatru social prezentată de către voluntarii din cadrul Asociaţiei 

„Tineri cu Dreptul la Viaţă” din oraşul Bălţi, oferind posibilitatea studenţilor să intervină pentru a 

propune soluţii şi a schimba destinul piesei. Astfel, piesa a fost analizată prin perspectiva 

victimologică şi a procesului penal. 

 Scopul evenimentului a constat în consolidarea capacităţilor studenţilor cu privire la 

prevenirea şi combaterea fenomenului traficului de fiinţe umane şi respectarea drepturilor omului.  

La eveniment au participat în jur de 100 de studenţi din anii de studii 2 – 4 de la Facultatea de Drept 

şi Facultatea de Asistenţă Socială din cadrul USM, ULIM, UPS „Ion Creangă” şi USEM.  

Fiecare participant a beneficiat de materiale informaţionale oferite de partenerii SP: La Strada, OIM, 

Terre des hommes, precum și cărţi de vizită a site-ului www.antitrafic.gov.md. Evenimentul a fost 

organizat de SP în colaborare cu Misiunea OIM, Procuratura Generală, CCTP, CAP şi Judecătoria 

sect. Botanica. 

 

Activitatea 3 

17 octombrie - Lecţia publică „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. Tendinţe şi 

perspective” pentru studenţii din cadrul Facultăţii de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării 

 Ţinând cont de importanţa fenomenului TFU reflectat în mass-media, dar şi a grupului ţintă 

vizat pentru acest eveniment, SP a invitat jurnalişti din cadrul Centrului de Investigaţi Jurnalistice şi 

Ziarul de Gardă care au vorbit despre modul de comunicare între reporter şi victima TFU. Riscuri şi 

dificultăţi în realizarea investigaţiilor pe domeniu. De asemenea, psihologul din cadrul CAP a vorbit 

despre profilul victimei TFU, dar şi aspectele victimologice urmare a experienţei TFU. De 

asemenea, studenţii au beneficiat şi de intervenţia reporteri din cadrul RISE Project 

(www.riseproject.ro) care este o comunitate de jurnalşti, programatori și activişti împotriva crimei 

organizate din România. Experţii români au prezentat tehnici de investigare jurnalistică a TFU, 

utilizarea bazelor de date, procesarea datelor și amplificarea efectelor unei investigații jurnalistice. 

Evenimentul a fost organizat de SP în colaborare cu OIM, CAP, Centrul de Investigații Jurnalistice, 

Ziarul de Gardă şi RISE Project România.  

 La eveniment au participat în jur de 120 de studenţi din anii de studii 2–4 de la Facultatea de 

Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării  din cadrul USM, ULIM, UPS „Ion Creangă” şi USEM. 

 

Activitatea 4 

18 octombrie -  Inaugurarea expoziţiei de fotografie “aRtitudine împotriva traficului de fiinţe 

umane” şi decernarea premiilor urmare a concursului cu acelaşi generic. 

 Urmare a concursului de fotografie destinat tinerilor din Republica Moldova „aRtitudine 

impotriva traficului de fiinţe umane” lansat în data de 28 august de către SP în parteneriat 

cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Şcoala de Fotografie a lui Roman Rybaleov, au fost 

selectate 25 de lucrări şi expuse pe durata întregii Săptămânii Antitrafic, în incinta Bibliotecii 

Naţionale 

În data de 18 octombrie 2013 – în contextul zilei europene de luptă împotriva traficului de fiinţe 

umane - a avut loc lansarea oficială a expoziţiei de artă fotografică „aRtitudine împotriva traficului 

de fiinţe umane”. Evenimentul fost însoţit şi de o festivitate de decernare a premiilor acordate de 

către Ministerul Tineretului şi Sportului. Astfel,  

- I-ul loc în valoare de 2000 lei - Alex Murug  

- Al II-lea loc în valoare de 1500 lei - Olesea Potereanu 

- Al III lea loc în valoare de 1000 lei - Cristina Creangă 

- Premiul pentru Creativitate, în valoare de 800 lei - Iurie Rusu 

- Premiul pentru optimism, în valoare de 600 lei - Victor Şchiopu 

 În vederea asigurării sustenabilităţii acestui proiect, fotografiile urmează a fi incluse în 

paginile calendarului tematic pentru anul 2014-2015, care va fi realizat cu suportul financiar al 

UNODC.  

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


Alături de studenţi, elevi şi profesori, la eveniment au participat de asemenea, reprezentanţi ai 

autorităţilor publice centrale (MAEIE, MMPSF, UNC, MTIC, M Ed., BRD), ONG şi OI – susţinând 

astfel iniţiativa tinerilor participanţi la concurs, dar şi promovând politicile naţionale de prevenire a 

fenomenului TFU. În calitate de invitaţi speciali au participat reprezentanţi ai Ambasadei SUA în 

Republica Moldova.  

 

 Lansare expoziţiei de artă: Moldova ATIP
4
  

 Moldova ATIP a lansat concursul naţional de artă pentru elevi şi studenţii cu vârstele 

cuprinse între 11 şi 18 ani. Expoziţia a scos în evidență talentele tinerilor artiști din Republica 

Moldova de a comunica mesaje importante cu privire la traficul de ființe umane. Expoziția de artă a 

prezentat contradicţile dintre temele: “Frumusețea vieții oamenilor din Moldova” şi “Traficul de 

ființe umane”.  

 Aplicaţiile au fost amplasate în incinta Bibliotecii B.P. Haşdeu. Publicul a fost invitat să 

participe la expoziţie şi să voteze lucrarea favorită de artă pentru ambele mesaje transmise.  În plus, 

evenimentul de lansare a inclus şi activităţi interactive, în cadrul cărora s-au organizat ateliere de 

confecţionare  „a brăţărilor libertăţii”, participanţii angajându-se să distribuie mesaje de prevenire a 

traficului de fiinţe umane, venind cu idei cum să prevină acest fenomen şi cum să evalueze nivelul 

de protecţie a victimelor TFU.  

 Participanţii au fost intervievaţi cât de bine cunosc acest subiect şi au fost informaţi adiţional 

despre metodele de prevenire a acestui fenomen.  În cadrul evenimentului a avut loc şi un concert de 

vioară susţinut de către tineri muzicieni din Moldova.  

 Impactul expoziţiei :  

- Evenimentul a reunit Voluntari ai Corpul Păcii, Serviciul European de Voluntariat (SEV) 

Voluntarii şi cetăţeni ai Republicii Moldova într-un singur spaţiu axat pe conştientizarea 

fenomenului TFU în Moldova.  

- Peste 120 de persoane au participat la evenimentul de lansare a expoziţiei în contextul Zilei 

Europene Antitrafic la 18 octombrie 2013.  

- Au fost recepţionate 75 de aplicaţii artistice din următoarele localităţi ai ţării:  mun. Chisinău, 

com. Băcioi, Floreşti, Rezina, Căuşeni, satul Volintiri, or. Tighina.  

- Participanţii la eveniment au beneficiat de informaţie utilă despre fenomenul TFU din partea 

a 6 organizaţii ne-guvernamentale din Republica Moldova şi România. 

 

Activitatea 5 

Emisiunea “Bună seara” cu Mircea Surdu, din 18 octombrie, la ora 19:55 

 În contextul Zilei Europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane, în cadrul emisiunii 

“Bună seara” condusă de Mircea Surdu a fost discutat subiectul privind traficul de fiinţe umane. În 

platou au participa experţi din cadrul autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor neguvernamentale 

din ţară, iar invitaţi în sală au fost studenţii şi profesorii din cadrul Academiei de poliţie „Ştefan cel 

Mare şi Sfânt”, precum şi studenţii facultăţilor de Drept şi facultăţilor de jurnalism care au participat 

în cadrul lecţiilor publice organizate de SP anterior. 

Astfel, invitaţi în platou au fost: 

- Secretar al CN CTFU 

- Director al Centrului pentru combaterea traficului de persoane (CCTP), IGP, MAI 

- Şef al direcţiei Politici de asigurare a egalităţii de şanse şi prevenirea violenţei 

- Asistent social în cadrul Centrului pentru asistenţa şi protecţie (CAP) 

- Şef adjunct al Secţiei combaterea traficului de persoane din cadrul Procuraturii Generale   

                                                             

4
 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=257&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Moldova-ATIP-Concurs-

Expozitie-de-Arta  
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- Judecător în sectorul Botanica 

- Psiholog, expert la Centru Internaţional „La Strada” 

În cadrul emisiunii, care a avut loc în direct au intervenit 4 telespectatori care au adresat întrebări 

experţilor. 

 

Activitatea 6 

20 octombrie - Proiecţia filmului mut – „CALEA RUŞINII” 

 Filmul „CALEA RUŞINII” a fost produs în Polonia în anul 1928 şi abordează subiectul 

traficului de fiinţe umane. Dat dispărut în timpul războiului, a fost redescoperit recent în Danemarca. 

Este povestea a două surori care trec prin dramele traficului de ființe umane, căutând un trai mai 

bun. Filmul este actual, atât prin viziunea asupra situaţiei prin care trec protagonistele, cât şi prin 

intensitatea emoţiilor. În plus, pelicula oferă imagini inedite din Varşovia, Berlin şi Rio de Janeiro 

din perioada antebelică, spectatorul având posibilitatea să urmărească scene din viața de zi cu zi a 

acestora. 

 Proiecţia filmului de arhivă, „CALEA RUŞINII a avut loc pe fundal muzical deosebit 

interpretat de artişti contemporani polonezi. Coloana sonoră a fost susţinută live de muzicieni  din 

Cracovia:  Adrian Konarski (clape, unul dintre cei mai originali compozitori de muzică de film din 

Polonia şi laureat al multor premii); Michał Chytrzyński (vioară, compune şi interpretează muzică 

pentru teatrele din Cracovia); Sławek Berny (percuție, colaborează printre altele cu celebrul 

violonist Nigel Kennedy). 

 Evenimentul a fost organizat de Centrul Int. „La Strada” şi Institutul Polonez din Bucureşti în 

cadrul Campaniei naționale „Săptămâna Anti-trafic”, în parteneriat cu Secretariatul permanent al 

Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane şi a Ministerului Educației al 

Republicii Moldova şi Prin acest eveniment organizatorii, împreună cu partenerii, au dorit să atragă, 

o dată în plus, atenția publicului larg asupra problemei traficului de ființe umane. Circa 350 tineri 

din instituţiile de învăţământ preuniversitar au fost prezenți la eveniment.   

 

Activitatea 7 

21 octombrie – Masa rotundă “Protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU în 

cadrul Sistemului Naţional de Referire. Conlucrarea cu centrele de plasament şi ONG-urile active în 

domeniu. Dificultăţi şi succese” 

 La iniţiativa MMPSF în parteneriat cu Misiunea OIM în Moldova a fost organizată masa 

rotundă ce a reunit toţi prestatorii de servicii de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor 

victime ale TFU din ţară, dar şi reprezentanţi ai ONG-urilor: Centrul de Resurse şi ajutor pentru 

copii din Chişinău şi Centrul Începutul Vieţii din Chişinău şi Şcoala de meserii „Insula Speranţelor”.  

 În cadrul evenimentului s-au discutat în special provocările în materie de gestionare a 

resurselor alocate către Centrele de asistenţă şi protecţie, dar şi problemele ce aparţin propriu-zis 

sistemului de protecţie. De asemenea, au fost puse în discuţii recomandări de îmbunătăţire a 

procesului de reintegrare a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU.  Evenimentul a servit o 

considerabilă oportunitate şi platformă de schimb de bune practici, interacţiuni şi cooperare 

interinstituţională la nivel central şi local. Acest eveniment a fost primul de acest gen şi a servit drept 

model ce necesită a fi implementat ori de câte ori este necesar.  

Activitatea 8  

 Sesiune de instruire cu tematica ”Traficul de persoane în scopul exploatării sexuale şi 

muncii, şi detectarea documentelor false folosite în acest scop” 

În perioada 21-25 octombrie Departamentul Poliţie de Frontieră al MAI în comun cu Corpul 

Naţional de Poliţie al Spaniei, prin intermediul Ambasadei Regatului Spaniei la București, au 

organizat o sesiune de instruire cu tematica ”Traficul de persoane în scopul exploatării sexuale şi 



muncii, şi detectarea documentelor false folosite în acest scop”. În cadrul acestui eveniment au 

participat 20 de poliţişti de frontieră din toate subdiviziunile Poliţiei de Frontieră.
5
  

În cadrul seminarului, poliţiştii de frontieră au avut posibilitatea să se familiarizeze cu elemente de 

recunoaştere a traficului de fiinţe umane şi acţiunile de frontieră după identificarea victimelor, 

aplicate de către autorităţile de ocrotire a normelor de drept spaniole, dar şi modulul de operare şi 

specificul reţelelor de TFU din Europa de Est, America de Sud şi Africa.  

Orele practice ale cursului s-au axat pe studierea şi analiza unor cazuri reale de la frontiera 

Republicii Moldova şi au contribuit în mod nemijlocit la atingerea obiectivelor de transmitere a 

cunoştinţelor şi bunelor practici în domeniul TFU sub toate aspectele.   

 

NIVEL LOCAL  

Prin Demersul nr.2404-73 din 3 septembrie 2013, Secretariatul permanent a expediat proiectul 

Matricei activităţilor, solicitând consultarea şi adaptarea activităţilor propuse de la nivel naţional la 

nivel local, iar prin Demersul nr. 2404-96 din 10 octombrie 2013, a fost expediat în adresa 

Comisiilor teritoriale suportul material video, cu 4 spoturi sociale pentru a fi difuzate la posturile de 

televiziune locală sau în instituţiile de învăţământ din raioane.  

Din tabelul de mai jos, putem observa că 21 de raioane (inclusiv mun. Chişinău şi Bălţi) s-au 

conformat solicitării Secretariatului Permanent şi au expediat note informative succinte despre 

activităţile întreprinse în această perioadă.   

 

Rezumând astfel, se constată că pe parcursul Săptămânii antitrafic activităţile organizate au avut 

scopuri şi grupuri ţintă diferite, fiind orientate spre: 

- sensibilizarea publicului larg asupra riscurile fenomenului traficului de fiinţe umane, privind 

metodele şi tipurile de exploatare, dar şi liniile fierbinţi naţionale şi de peste hotarele ţării.    

Difuzarea pe larg a DVD-urilor la posturile de televiziune 

Plasarea pliantelor informative în locurile publice 

Flashmoburi  

Întâlniri publice cu populaţia din raioane şi comune 

Reportaje/ Interviuri la posturile de televiziune naţionale şi locale 

- consolidarea capacităţilor specialiştilor în domeniul antitrafic:  

Seminare de instruire 

Mese rotunde, şedinţe, grupuri de lucru interinstituţionale, interdepartamentale, regionale – ex: 

şedinţe ale membrilor EMD, şedinţe ale Comisiilor Teritoriale, Prestatori de servicii.  

- implicarea tinerilor/elevilor, persoanelor cu risc crescut de vulnerabilitate în activităţi sociale  

Expoziţii de fotografie 

Concursuri de esee 

Dezbateri în şcoli, vizionarea DVD-urilor (4 spoturi sociale) 

- dezvoltarea serviciilor adresate victimelor şi potenţialelor victime ale TFU  

Programe mutuale de consiliere a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU.  

Ex: Centrul de asistenţă şi proiecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU din or. Căuşeni au 

organizat o serie de şedinţe cu scopul de susţinere mutuală, împărtăşirea experienţelor între victimele 

şi potenţialele victime ale TFU plasate în centru. 

 

 

Comisia teritorială  Perioada şi denumirea activităţii   Descrierea activităţii/impactul 

activităţii  

Comisia sect. Buiucani, 

CHIŞINĂU 

Piesa de teatru social „Acţionează în scenă pentru 

siguranţă în viaţă”,  

În cadrul Universităţii de Stat  

din Tiraspol, voluntarii TDV 

din or. Bălţi au prezentat o 

                                                             

 



piesă de teatru social subiectul 

fiind – prevenirea şi combaterea 
TFU, dezvăluind istoria unei 

tinere, potenţiale victime ale 

TFU.  

Comisia municipală 
Chişinău  

- Masă rotundă cu tema „Fiinţele umane nu au preţ”, 
„Comerţul cu oameni – robia secolului XXI”, „Dreptul 

la libertate şi inviolabilitatea personală”, „Poţi deveni 

următoarea victimă”; 

- Ore de dirigenţie tematice „Tu poţi deveni victimă”, 
”18 octombrie – Zi Europeană Antitrafic”; 

- Şedinţa Consiliului  de autoconducere a elevilor cu 

informarea ulterioară a contingentului de elevi pe care îl 
reprezintă; 

- Dezbateri cu genericul „Riscul de a deveni victimă”; 

- Concurs de desen „Traficului de fiinţe umane –NU!”; 
expoziţie de carte; 

- Concurs de eseu „Viitorul meu”; 

- Vizionarea filmelor şi materialelor video: „Mărturiile 

victimelor TFU”, „Lilya 4-ever”, spectacolul „Oameni 
ai nimănui”; 

- Ore de profilaxie „Delincvenţa juvenilă”; 

În instituţiile de învăţămînt  
preuniversitar din municipiul 

Chişinău a derulat Săptămîna  

antitrafic rin diverse activităţi 

tematice curriculare şi 
extracurriculare, în vederea 

promovării active a politicilor 

de prevenire şi combatere a 
traficului de fiinţe umane.  

Direcţiile pentru Protecţia  
Drepturilor Copilului din 

sectoare 

15.10.2013 - Seminar cu tematica: „Căile de prevenire  a 
TFU”, organizat în Centrul comunitar pentru copii şi 

tineri ”Scînteia”.  

15.10.2013 - Ora profilactică „Traficul şi munca 

minorului”, desfăşurată la CCCT „Atlant”.  
16.10.2013 – Masa rotundă „Diminuarea delictelor în 

rândurile minorilor”.  

 
17.10.2013 - Atelier de lucru „Nu, traficului ”, organizat 

la Centrul comunitar pentru copii şi tineri ”Vatra” şi 

idendificarea lor şi rolul Direcţiei în profilaxia TFU”.  

18.10.2013 - Vizionare de filme documentare: „Lilya 4-

ever”, „Drumul patimilor”, „EA”, în centrele ”Eurica”, 

”Vatra” şi  ”Scînteia”.   
 

19.10.2013 - Seminarul a avut loc la Centrul comunitar 

pentru copii şi tineri ”Eurica” la care au participat 20 de 
copii şi 7 părinţi. 

 

 

 
20.10.2013 - Concurs de desen cu tematica: „O persoană 

informată nu poate fi traficată”, organizat la între 

Centrele comunitare;   
 

Au participat 30 de copii şi 6 
părinţi;  

 

 

 
 

 

 
Au fost invitaţi reprezentanţi ai 

şcolilor internat, asistenţii 

sociali din suburbii, în 
parteneriat cu Centrul de 

prevenire a abuzului faţă de 

copil ”Amicul”;  Au participat 

42 de copii;  
 

Au fost implicaţi activ 15 copii 

din familii social vulnerabile.  
10 pedagogi organizatori, 5 

conducători de cerc, 3 

specialişti principali.  

Au fost prezenţi 37 de copii din 
categoriile: părinţi plecaţi peste 

hotare, familii cu mulţi copii, 

din familii social-vulnerabile, 
mame solitare. 

Asociaţiile Medicale 

Teritoriale 

- S-au organizat activităţi de informare în probleme de:   

- educaţie pentru sănătate,   - identificarea timpurie a 

persoanelor traficate. 
Au fost organizate:  

Ungheraşe sanitare-2, buletine sanitare -  2, prelegeri–

15, convorbiri-10, seminare - 3. 
 

 

Seminarele şi convorbirile au 

avut loc în şcoli, licee, cabinetul 

de testare voluntară la infecţia 
HIV/SIDA, cabinetul de 

planificare a familiei şi 

cabinetul „Şcoala mamei”. 
Acţiunile realizate au avut drept 

scop sensibilizarea şi creşterea 

gradului de conştientizare a 



publicului larg asupra 

fenomenului  TFU, informarea 
populaţiei privind metodele de 

prevenire a TFU. 

Comisia Teritorială 

TELENEŞTI  

Lecţii cu tema „Fenomenul traficului de fiinţe umane” 

unde au fost derulate spoturi sociale de prevenire a 
traficului de fiinţe umane şi consecinţele acestui 

fenomen.   

Seminar cu CI „La Strada”.  

În localuri publice ( DASPF; CTAS, ATOFM; holul 
Consiliului raional, primării)  au fost amenajate 

ungheraşe cu materiale  (postere, broşuri). 

În insituţiile de învăţământ din 

raion au fost organizate măsuri 
educative  cu elevii claselor 

VII-XII.  

Seminarul a fost destinat 

asistenţilor sociali comunitari, 
unde au fost repartizate 

materiale  informaţionale. 

E de menţionat că şefii de post 
din primării  au contribuit şi 

participat la organizarea 

activităţilor din localităţi.  

Comisia Teritorială 

OCNIŢA  

A fost difuzat pe postul local de televiziune spoturile 
sociale expediate din partea CN CTFU.  

 

 
 

 

 
17.10.2013 – grup de lucru cu reprezentanţii DASPF 

care ce a abordat fenomenul TFU.  

 

 
Publicarea în ziarul raional „Stelele Nordului”  a unui 

articol de informare a populaţiei referitor la consecinţele 

acestui fenomen , acordarea de sprijin şi asistenţă 
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU.  

 

În mai multe instituţii de învăţământ  la orele de 
dirigenţie s-a discutat despre prevenirea şi combaterea 

TFU, au fost organizate concursuri de desen, fiind 

implicaţi elevii liceelor claselor absolvente. 

24 octombrie - şedinţa Comisiei 
teritoriale în cadrul căreia s-au 

făcut totalurile şi analizate 

dificultăţilor întîlnite la 
organizarea  Săptămînii 

Antitrafic. 

 
S-a propus implicarea pe viitor  

a mai multor organizaţii şi 

instituţii. 

 

Comisia Teritorială 

NISPORENI  

15 octombrie - afişate pliante informative antitrafic şi  
PLURAL - Moldova 2013, pe panourile informative, în 

localităţile raionului Nisporeni. 

 
16 octombrie 2013- în cadrul bibliotecilor, căminelor s-

au desfăşurat expoziţii, dezbateri, referitoare la traficul 

de fiinţe umane din Republica Moldova. umane.   

 
Şedinţă cu 16 primari şi 40 ingineri cadastrali la care au 

fost prezenţi preşedintele Vasile Bîtca, vicepreşedintele 

Ion Munteanu.  
 

17 octombrie 2013 – în 6 sate - ore de dirigenţie cu 

tematica: ”Ziua europeană de combatere împotriva 

TFU” unde s-a discutat riscurile la care sunt supuşi 
cetăţeni din Republica Moldova.  

 

Concursul „Gazeta de perete ” cu tema: ”Combaterea 
traficului de fiinţe umane, în viziunea elevilor”.  

  

17 octombrie 2013, în localitatea Zberoaia (120 

Prin intermediul mass-media 
locală în zilele de 14 – 18 

octombrie a fost difuzat un spot 

informaţional, despre 
„Prevenirea şi combaterea 

TFU”, dedicate Zilei europeane  

de combatere a TFU.  

Scopul întrunirilor a fost de a 
informa populaţia despre 

consecinţele  TFU, fiind 

repartizate şi  pliante 
informative. 

Scopul activităţii - 

sensibilizarea şi informarea 

publicului larg despre 
fenomenul TFU.  

 

com. Şişcani, s. Bursuc, s. 
Bolţun, s. Bălăureşti, s. 

Bărboieni, s. Zberoaia. 

În Gimnazii şi primării s-au  



persoane) şi Bălăureşti (186 persoane) la adunarea 

generală cu părinţii, unde a fost prezent şi 
Vicepreşedintele raionului Nisporeni, Ion Munteanu, s-a 

adus la cunoştinţa părinţilor despre pericolul TFU şi 

cum trebuie să se implice fiecare în combaterea acestuia. 

 
17 octombrie, în instituţia L.T. „ Boris Cazacu”, s-a 

organizat o oră de informare demostrîndu-le elevilor un 

spot video: „Decizia îţi aparţine”  
   

18 octombrie, în cadrul 20 administraţiilor publice 

locale au fost organizate mese rotunde. 

 

afişat pe panoul informativ şi 

placate, informaţii referitor la 
TFU.   

 

 

 
La eveniment au participat 250 

de elevii şi vicepreşedintele 

raionului Nisporeni, dnul. Ion 
Munteanu.  

Au participat asistentul social şi 

medical, şeful de post, 

directorul grădiniţelor, 
psihologul, directorul din  

gimnazii, unde s-a discutat şi s-

a informat despre riscurile şi 
consecinţele TFU.  

Comisia Teritorială 

SÂNGEREI  

Cicluri de lecţii şi seminare cu tematica ”Pentru 

Sănătatea Tineretului. SIDA şi TFU pericolul 

contemporaneităţii în cadrul a 13 instituţii: 2 gimnazii, 
10 licee şi Şcoala Profesională Alexandreni. 

 

Etapa locală a concursurilor: ”Cel mai reușit desen 

Antitrafic” și ”Cea mai reușită poiezie Antitrafic”. 

 

Şedinţa catedrei diriginţilor. Ședință cu asistenții sociali 

comunitari din toate localitățile. 
Ore de dirigenţie cu genericul:  ”Identificartea cauzelor 

şi consecinţele traficului de fiinţe umane”; „Prevenirea 

TFU”; 

„Traficul de fiinţe umane: mit sau realitate”; 
„Eşti informat – eşti protejat să nu fii traficat” etc. 

 

18.10.2013 - Serată tematică cu genericul ”Demnitatea 
ta e în mîinele tale -păstreaz-o” cu desiminarea de 

pliante ”Ești destul de informat?” emise de către 

”Medicii Lumii” în cadrul primăriei Rădoaia.  

 
Pe parcursul săptămânii antitrafic au avut loc Lecţii de 

educaţie civică cu teme: ,,Dreptul la o viaţă decentă”;  

„Probleme stringente ale societăţii”; „Prevenirea 
implicării minorilor în diverse forme de munci grele” ; 

„Traficul de fiinţe umane în contextul drepturilor 

omului”; 

”Nu traficului de ființe umane” etc. 

 

Gazete de perete cu genericul: 

„Spune NU Traficului de Fiinţe Umane”; ”Apără-ți 
viața, libertatea și demnitatea”; 

”Minorii nu trebuie să fie exploataţi”. 

În instituțiile de învățămînt 

preuniversitar din raion a fost 

lansată săptămîna antitrafic 14-
18 octombrie 2013, iar în 

perioada octombrie-noiembrie 

elevii au fost implicați în 
Maratonul raional cu genericul: 

”Pentru Sănătatea Tineretului. 

Sida și Traficul de ființe umane 

–pericolul contemporanietății!”. 
Maratonul sus-numit a fost 

lansat în parteneriat cu 

Asociația Națională pentru 

Sănătatea Familiei ”Castitas”, 
Centrul de Sănătate Prietenos 

Tinerilor, Direcția Educației, 

Secția Tineret și Sport, Centrul 

Medicilor de Familie, Centul de 
Sănătate Publică, Biserica 

Ortodoxă din Moldova etc., cu 

scopul diminuării acestui 
fenomen în rândul minorilor. 

 

 

Comisia Teritorială 

CAHUL  

La 21 octombrie a avut loc o întrunire care a reunit 

specialişti ai instituţiilor publice locale, organizaţii 
neguvernamentale şi internaţionale, alături de experţi 

din România, prezenţi la Cahul cu suportul Consulatului 

General al României la Cahul.  
 

  



http://gazetadesud.md/?p=2840 

în cadrul evenimentului au fost puse în discuţie noile 
tendinţe ale TFU,  

rezultatele Guvernului în materie de îmbunătăţire a 

cadrului legal în Republica Moldova, importanţa 

consolidării echipelor multidisciplinare şi a 
mecanismului de coordonare. 

Comisia Teritorială 

RÂŞCANI  

În perioada 15-16 octombrie membri ai EMD  

au participat la seminarul „Protecţia şi asistenţa 

victimelor TFU şi a violenţei în cadrul SNR”.  
 

În instituţiile de învăţământ au fost diseminate spoturile 

sociale, la întâlnirile cu elevii.  
 

Inspectoratul de poliţie în parteneriat cu asistenţii sociali 

şi cadrele didactice au organizat întâlniri cu grupuri de 
risc.   

 

Comisia Teritorială 

EDINEŢ 

Prin intermediul mass-mediei (ziarul raional)  populaţia 

a fost informată despre consecințele migrației atît legale 

cît și ilegale și despre prevenirea fenomenului TFU. 

 

Prin  şcolile din raion au fost organizate lecții cu 

tematica „Fenomenul  și consecințele traficului de ființe 

umane la nivel de comunitate și la nivel de țară” cu 

privire la prevenirea și combaterea TFU. 

 

Au fost difuzate 2 filme cu privire la prevenirea și 
combaterea TFU.  

 

Comisia Teritorială 

ORHEI  

15.10.2013 - Careu de informare în toate instituţiile de  
învăţământ preuniversitar;  

Ore de clasă pe tema „Speranţa devine realitate”, „Fiinţa 

umană nu este de vânzare”, „Eu nu sunt marfă”, „Nu te 

lăsa traficat”.  
 Difuzarea spoturilor sociale şi discuţii după filme şi 

organizarea expoziţiilor de desen a copiilor-beneficiari 

ai centrelor comunitare „TFU văzut prin prisma 
copiilor”. 

 

Pe parcursul întregii Săptămâni au avut loc şi mese 
rotunde, întâlniri tematice cu elevii colegiului pedagogic 

V.Lupu – unde au participat app.100 de elevi.  

 

17.10.2013 –Atelier de lucru, discuţii cu elevii claselor 
liceale şi vizionarea filmului „LILIA Forever”.  

Expoziţie de desen şi fotografie a copiilor plasaţi în 

SAPP „Copiii au nevoie de familie”.  
Plasarea articolului tematic în Săptămânalul regional 

„Plaiul Orheian”.  

17 octombrie 2013, în cadrul ,,Atelierului de Film” 

organizat la biblioteca publică ,,Alexandru Donici” din 
Orhei a avut loc o activitate destinată „Zilei Mondiale de 

Combatere a Traficului de Fiinţe Umane”. Realizatorii 

acţiunii au fost voluntarii Asociaţiei Umanitare 
,,Filantropia Creştină” de pe lângă Biserica Românească  

,,Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”, ce au 

oferit tinerilor din Orhei un program informativ cu 

În centrele comunitare 
multifuncţionale din sat. Piatra, 

Isacova şi Peresecina. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

În timpul activităţii toţi au 
participat activ în expunerea 

propriilor păreri asupra celor 

vizionate, astfel ajungându-se la 
concluzia că în zilele noastre 

trebuie să fim mai precauţi şi 

mai prudenţi cu persoanele 

necunoscute, să nu avem 
încredere în oamenii pe care îi 

cunoastem de puţin timp şi ne 

promit serviciu şi muncă uşoară 
în străinătate şi să nu lăsam ca 

nevoile noastre sa ne slăbească 

demnitatea şi integritatea 

http://gazetadesud.md/?p=2840


genericul ,,Spune NU Traficului de Fiinte Umane”. 

 
Activitatea a început cu o scenetă de teatru pe baza 

căreia au avut loc dezbateri şi discutii aprinse pe tema 

traficului de fiinţe umane, iar în final a fost vizionat 

filmului tematic ,,Lilya 4ever”. 
 

noastră umană. 

Comisia Teritorială 

SOROCA  

Consolidarea capacităţilor specialiştilor din cadrul 

DASPF şi asistenţii sociali au fost instruiţi în cadrul 

următoarelor seminare: 
- Trening „Formarea competenţelor în domeniul 

prevenirii violenţei în familie”, iniţiat de Centrul de 

resurse pentru tineret „Dacia”; 
- Seminar „Protecţia copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a 

copiilor separaţi de părinţi”; 

Seminar regional cu membrii Comisiilor teritoriale 
pentru combaterea TFU; 

- Masa rotundă „Eforturile comune p/u migraţia şi 

reintegrarea în Euroregiunile „Nistru” şi „Pro Europa 

Viadrina”, Frontiera Moldova-Ucraina; 
- Pe panourilor informative din primării au fost afişate 

materiale informative la tema prevenirii și combaterii 

traficului de ființe umane și violenţei în familie. 

AS comunitari au vizitat 73 

familii, s-a discutat cu membrii 

rămași acasă, inclusiv, copiii. 
 

Comisia Teritorială 

CĂUŞENI  

Seminar „Priorităţi şi practici ale cooperării 
intersectoriale în domeniul identificării şi asistării 

victimelor şi potenţialelor victime ale TFU”.  

 
Activităţi de informare şi sensibilizare realizate de către 

EMD din localităţile raionului, cu afişarea placatelor şi 

distribuirea pliantelor informative. 
 

Întîlniri tematice în domeniul antitrafic, cu elevii şcolii 

de meserii din satul Taraclia.  

 
IP Centrul Maternal „Pro Familia din Căuşeni” şi IP 

Centrul de Asistenţă şi Protecţie a VTFU, activităţile 

efectuate în cadrul Campaniei Naţionale „Săptămîna 
AntiTrafic” 15-20 octombrie 2013. 

 

15-20.10.2013 – pliant elaborat privind „Realitatea 

poate fi alta”, sensibilizarea publicului larg. 
          – au fost difuzate spoturi video bazate pe 

mărturiile victimelor TFU şi a violenţei în familie pentru 

beneficiarii ambelor centre. Participanţii au fost 
cunoscuţi cu semnele de identificare, formele TFU şi 

modurile de recrutare, care este diferenţa între 

contrabanda de oameni şi traficul de fiinţe 
umane(participanţi-19 persoane). 

               - 3 voluntari ai Centrului au participat la 

expoziţia de fotografii şi desene cu genericul 

„aRtitudine împotriva TFU”, În urma totalurilor toţi 
participanţii au ocupat locuri premiante. 

16.10.2013 în baza filmului „Lilia 4ever” cu 

beneficiarele au fost discutate cauzele, etapele traficului 
de fiinţe umane, metodele de protecţie posibile, 

organizaţiile la care victimele pot apela după suport  

17.10.2013 a fost realizat un training „Traficul de fiinţe 

În perioada 15–20 octombrie 
2013 asistenţii sociali 

comunitari, şi specialiştii 

DASPF au participat la 
seminarul organizat de Centrul 

Internaţional „La Strada”.  

 
DASPF în comun cu ATOFM. -  

au participat 60 de tineri şi 

angajaţi.  

 
 

 

 
 

 

Au fost editate 200 buc. Pliante 

şi distribuite persoanelor 
interesate.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

participanţi – 22 persoane 



umane mit sau realitate”, în urma căruia participanţii 

cunosc care sînt consecinţele de scurtă durată şi de lungă 
durată asupra personalităţii omului (participanţi – 20 

persoane). 

18.10.2013 a fost difuzat materialul video – spectacolul 

„Oameni ai nimănui”. Din discuţia în baza celor 
vizionate participanţii au evidenţiat consecinţele 

separării pentru o lungă durată a copiilor de părinţi 

(participanţi – 21 persoane). 
18.10.2013 – 5 beneficiari şi 2 voluntari ai centrului au 

participat la concursul de artă Moldova ATIP, Corpul 

Păcii, care a ilustrat atît consecinţele TFU, cît şi viaţa 

copiilor, femeilor şi bărbaţilor din Moldova. În urma 
totalurilor efectuate unul din voluntari a luat I loc. 

Instituţiile preuniversitare au organizat:  

 distribuirea pliantelor informaţionale  

 concurs de fotografie „Nu fi şi tu o 

victimă”(clasele I-XII) 

 difuzarea spotului video bazat pe mărturiile 

VTFU şi a victimelor violenţei în familie. 

Comisia Teritorială  

CIMIŞLIA  

15-18 octombrie - dezbateri publice şi mese rotunde în 

6 şcoli. 

 
 17 octombrie - şedinţa informativă cu asistentele 

medicului de familie (48 participanţi) distribuirea 

pliantelor format A4 (50 exemplare în limba română şi 
50 exemplare în limba rusă) 

18 octombrie – în ziarul local „Gazeta de Sud” a fost 

publicat articolul „Spune NU traficului de fiinţe 
umane”;  

Acţiune de informare în comunitate (Flashmob)în 

centrul or. Cimişlia cu participarea a 23 voluntari şi 

psihologul CSPT „Tineri pentru Tineri” + parteneri 
Centrul de Creaţie al Elevilor din Cimişlia  - filmat de 

Media TV Cimişlia 18.10.2013 ora 14.15-14.45; 

Reportaj la Media TV Cimişlia „Flashmob antitrafic” 
durata 3 min (difuzat 18-24.10.2013 în reţeaua AICI TV 

– 7 raioane); 

Concursuri de desene şi esee.   

 

 
Au fost diseminate foi volante, 

pliante vizavi de temă, 

publicate articole în ziarele 
şcolare, au fost amenajate 

panouri informative, expoziţii 

de postere în 8 şcoli. 

Comisia Teritorială  

IALOVENI  

În perioada 15-20 octombrie a fost marcată Săptămâna 

Antitrafic prin activităţi de sensibilizare de către 
colaboratorii IP Ialoveni în parteneriat cu Secţia 

Administraţie Publică, în parteneriat cu CI „La Strada” 

şi liceul teoretic „Ion Pelivan”, satul Răzeni.  

Au fost repartizate materiale 

informative (pliante, 
broşuri,etc) 

Comisia Teritorială 

STRĂŞENI  

Seminar cu asistenţii sociali comunitari din primăriile 

raionului cu privire la sensibilizarea şi informarea 

cetăţenilor despre fenomenul TFU.  

Masa rotundă în cadrul centrului de zi în s. Cojuşna – 
focusat pe activitatea de prevenire antitrafic.  

 

Comisia Teritorială 

HÂNCEŞTI  

Şedinţe organizate de asistenţii sociali comunitari –cu 

potenţialele victime ale TFU.  
În instituţiile de învăţământ din raion au fost diseminate 

DVD-urile ce au conţinut cele 4 spoturi sociale.  

Au fost desfăşurate activităţi de informare şi discuţii cu 

victimele TFU (inspectoratele de poliţie, colaboratorii 
din cadrul Procuraturii raionale) etc.  

Au fost distribuite materiale 

informative  



Comisia Teritorială 

BĂLŢI  

A fost plasat comunicat de presă pe pagina 

www.balti.md  
La televiziunea locală TV-BĂLŢI au fost difuzate 

mărturii ale victimelor TFU. această activitate se va 

realiza şi în continuare pe parcursul anului.  

În perioada 16-17 octombrie, ATOFM au organizat 
seminare informativ cu genericul „Prevenirea şi 

combaterea TFU”.  

În cadrul Săptămânii Anti-Trafic în unele instituţii de 
învăţământ preuniversitare după promovarea 

activităţilor informative de informare şi prevenire a 

TFU, a fost organizată expoziţia mobilă foto,de către 

Centrul de criză familială „Sotis”. 

Activităţile de prevenire 

realizate în cadrul Campaniei 
Naţionale „Săptămâna 

Antitrafic” a sensibilizat copii 

şi tinerii din zona de 

apartenenţă a mun. Bălţi şi au 
consolidat capacităţile 

profesionale a zeci de 

profesionişti.  

Comisia Teritorială 

BASARABEASCA  

A fost replicată expoziţia de fotografie şi desene cu 

genericul „aRtitudine împotriva TFU” de către DASPF 

în parteneriat cu postul de televiziune local.  
 

Organizarea şedinţelor cu prestatorii de servicii sociale 

din raion. 

 

Comisia Teritorială 

DONDUŞENI  

Seminar cu asistenţii sociali comunitari privind 
aspectele speciale în investigarea cazurilor de TFU.  

 

Asistenţii sociali comunitari au asigurat asistenţă 
informaţională adolescenţilor din instituţiile de 

învăţământ cu privire la combaterea TFU.  

 

Comisia Teritorială 

LEOVA  

A fost organizat trainingul pentru beneficiarii Centrului 

de Informate şi Documentare pentru Tineret din or. 
Leova cu genericul „Omul nu e marfă”.  

 

A fost organizată expoziţie de carte în cadrul bibliotecii 
publice raionale la tema TFU 

 

Au fost distribuite pliantele informaţionale despre TFU 

în cadrul APL de nivelul II şi I  a spoturilor 
informaţionale, dar şi a spoturilor informaţionale de pe 

DVD-urile recepţionate din cadrul SP. 

 
7 licee  au beneficiat de informare în contextul derulării 

spoturilor sociale.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Comisia Teritorială  

UNGHENI  

A fost rulat DVD-ul cu filmele tematice prin 

intermediului televiziunii locale. 
 

În perioada 15-16 octombrie – a fost organizată masa 

rotundă pentru Asistenții sociali comunitari cu tematica 

„Traficului de ființe umane. Consecințele. Metodologia 

de prevenire. Practicele bune.” Distribuirea materialelor 

tematice.  

La punctele vamale or. Ungheni şi s. Sculeni şi Centrele 
medicilor de familie au fost furnizate materiale 

informative.  

La 18 octombrie – în incinta Centrului „Cuplu părinte-
copil” or. Corneşti a fost organizată masa rotundă în 

contextul prevenirii şi combaterii TFU  de către DASPF. 

 

50 copii din L.T.„G. Asachi„ şi Gimnaziul Valea Mare, 
au participat la seminarul instructiv privind fenomenul 

 

http://www.balti.md/


traficului de fiinţe umane.   

Comisia Teritorială  

GLODENI  

La Postul de televiziune TV Prim GLODENI şi în 

instituţiile preuniversitare de învăţământ a fost 

diseminat DVD-ul cu cele 4 spoturi sociale şi 
multiplicat suportul video, însoţit de informarea elevilor 

privind riscurile TFU.  

 

Comisia Teritorială  

CĂLĂRAŞI  

 

 

 

 

 

Inspectoratul de Poliţie, prin intermediul şefilor de post 

şi ofiţerii de sector au fost întreprinse măsuri de 
prevenire cu caracter general, fiind organizate 12 lecţii 

de sensibilizare la care au participat 637 elevi.  

 
ATOFM a organizat o şedinţă de training al Clubului 

muncii la care au participat 6 persoane, iar în cadrul a 2 

seminare au participat 16 persoane în căutarea unui loc 

de muncă din satul Dereneu şi 16 persoane din satul 
Hogineşti.  

 

În perioada 15-20 octombrie 2013, Centrul de Sănătate 
Prietenos Tinerilor „Vita-Longa”, subdiviziunea CMF 

Călăraşi – au organizat o serie de activităţi la care au 

participat 195 de tineri cu vârsta între 15-20 de ani.  
 

3 seminare informative în Colegiul Pedagogic la care 

au beneficiat 90 de beneficiari, un seminar-informativ în 

Liceul vocaţional din Colegiul Pedagogic cu 
participarea a 25 de persoane, 2 seminare-informative în 

Liceul din s. Sipoteni la care au participat 60 persoane 

Masă rotundă pentru tinerii-voluntari ai Centrului Vita-
Longa la care au participat 20 de persoane.  

 

8 prelegeri şi convorbiri la care au participat 140 de 
persoane.  

 

Direcţia de Învăţământ – ghidul „Formarea deprinderilor 

de viaţă pentru prevenirea TFU”.  
Un grup de diriginţi au fost instruiţi în metodologia „Fir 

de nisip”.  

În instituţii sau desfăşurate activităţi diverse (mese 
rotunde, întâlniri cu medicii, poliţiştii, editate ziare de 

perete, pliante, emisiuni radiofonice.  

 

 


