SECRETARIATUL PERMANENT AL COMITETULUI NAŢIONAL
PENTRU COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE
ANEXA 2

Informaţie
cu privire la activitatea Comisiilor teritoriale pentru
combaterea traficului de fiinţe umane

[Prezentul Raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile pct. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 234
din 29.02.2008 privind aprobarea Regulamentului-cadrul al Comisiilor Teritoriale pentru combaterea
traficului de fiinţe umane]
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I. CONSIDERAŢII GENERALE
Prezentul raport are ca scop reflectarea funcţionalităţii Comisiilor teritoriale
(CT) pentru combaterea traficului de fiinţe umane (TFU) urmare a acţiunilor
coordonate şi realizate pe parcursul anului 2012, la nivel local.
Recomandările Raportului Global privind traficul de persoane (ediţia 2012)
al Departamentului de Stat al SUA au scos în evidenţă necesitatea reinstituirii
monitorizării asupra CT şi revitalizarea acestora. Instrumentele legale ce asigură
dreptul de monitorizare a Comisiilor teritoriale se regăsesc în prevederile pct.91 din
HG nr.472 din 26.03.20081, prevederile pct.26 şi pct.27 din HG nr. 234 din
29.02.20082 şi directivele Deciziei Prim–ministrului nr. 2404-60 din 19 iulie 20123,
având drept scop implementarea politicilor naţionale antitrafic la nivel de CT.
Reieşind din aceste prevederi, Secretariatul permanent (SP) a iniţiat o serie
de acţiuni care să responsabilizeze CT în implementarea politicilor antitrafic la
nivel local.

Monitorizarea Comisiilor teritoriale pentru combaterea
traficului de fiinţe umane
 Comisia sectorului CIOCANA, mun. CHIŞINĂU
Agenda şedinţei s-a axat pe diferenţele rolului şi competenţelor CT,
respectiv a Echipei multidisciplinare (EMD). Subiectele abordate în cadrul primei
şedinţe, au generat organizarea unei şedinţe adiţionale, în vederea consolidării
celor 2 entităţi. Astfel, la iniţiativa SP cu suportul misiunii OIM şi a specialiştilor
din cadrul Centrului de asistenţă şi protecţie (CAP)4, a avut loc o sesiune de
instruire cu genericul „Procesul de identificare şi protecţie a victimelor şi
potenţialelor victime ale TFU”. Urmare a şedinţei, a fost instituită componenţa
EMD, prin decizia pretorului sect. Ciocana.
 CT CIMIŞLIA
Pe agenda şedinţei (din 5 iunie 2012) a fost reflectată activitatea a 6 primării.
Audierea primarilor a adus în discuţie cazuri care necesitau intervenţie de urgenţă,
mizând şi identificând specialiştii necesari, pentru soluţionarea cazurilor. Totodată,
a această şedinţă a stabilită şi comunicarea între CAP, CT şi EMD.
 CT BRICENI
La 27 iunie 2012 a avut loc vizita de monitorizare a CT, scopul fiind, analiza
situaţiei cu privire la fenomenul TFU, în special în scop de exploatare prin muncă.
Şedinţa a fost organizată, urmare a sesizărilor din partea unor CT, cu privire la
posibilele situaţii de exploatare prin muncă, în partea de nord a ţării. Subiectele
abordate au reflect o comunicare inter-instituţională insuficientă, accentuată fiind
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Urmare a şedinţei comune a CNCTFU cu presedintii Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU, din 8 iunie
2012.
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CAP – Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane,
municipiul Chişinău
3

cooperarea lacunară între CT şi Inspecţia muncii (IM). Reacţia SP s-a materializat
prin sesizarea oficială a Oficiului IM Chişinău, cu privire la responsabilizarea
oficilor teritoriale să participe la şedinţele CT. (Demersul nr. 2404-55 din 6 iulie
2012). Drept urmare, IM Chişinău a lansat o directivă comună pentru toate oficiile
din ţară în vederea includerii reprezentanţilor IM în calitate de membri ai CT.

Şedinţa comună a CN CTFU cu preşedinţii Comisiilor teritoriale
pentru combaterea traficului de fiinţe umane
La 8 iunie 2012, SP a organizat şedinţa comună a CN CTFU cu preşedinţii
CT, ce a avut drept obiectiv evaluarea activităţilor CT şi crearea platformei de
cooperare şi dialog între autorităţile publice centrale (APC) şi locale (APL), cu
mandat în prevenirea şi combaterea TFU. Şedinţa a oferit posibilitatea verbalizării
obstacolelor cu care se confruntă CT. Decizia şedinţei semnată de către Primulministru5 a fost expediată către CT, iar directivele deciziei au vizat: 1) facilitarea şi
coordonarea identificării spaţiilor prietenoase pentru amenajarea şi funcţionarea
Camerei de audiere a martorilor vulnerabili, în special copii, în vederea acordării
serviciilor de mediere şi audierea legală a copiilor victime-martori; 2) facilitarea
procesului de identificare a psihologilor/pedagogilor licenţiaţi la nivel de APL
şi/sau organizaţii neguvernamentale locale, care, ulterior au beneficiat/vor
beneficia de instruiri specializate pentru a asista audierea copiilor – victime
martori; 3) reactualizarea componenţei Comisiilor în cadrul cărora vor fi incluşi
reprezentanţi ai inspecţiei muncii.

Marcarea „Săptămânii de luptă împotriva traficului de fiinţe
umane” prin intermediul Comisiilor teritoriale
În perioada 15-21 octombrie 2012, SP a lansat „Săptămâna de luptă
împotriva traficului de fiinţe umane‖, iniţiativă ce a presupus organizarea şi
desfăşurarea acţiunilor de sensibilizare şi informare pe întreg teritoriul Republicii
Moldova. De remarcat că, aproximativ 60% din numărul total de CT au demonstrat
receptivitate pentru această iniţiativă civică, care a fost implementată pentru prima
dată la nivel naţional. Adiţional demersului SP 6, Procuratura Generală (PG) a emis
o dispoziţiei către Procuraturile raionale de a organiza acţiuni de sensibilizare în
cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitare.

Consolidarea capacităţilor specialiştilor de la nivel APL
În perioada 13-14 decembrie 2012, SP în parteneriat cu misiunea OIM şi CI
„La Strada‖, a organizat atelierul de instruire cu genericul „Tratamentul martorilor
vulnerabili - în special copii în procesul de audiere legală şi utilizarea camerelor
de audiere a martorilor vulnerabili”, la care au participat 21 specialişti (procurori,
psihologi şi responsabili ai EMD) din 5 raioane: Rîşcani, Cahul, Bălţi, Şoldăneşti,
Hînceşti. Seminarul a oferit posibilitatea consolidării cooperării între procurori şi
5

Decizia şedinţei semnată de către Primul-ministru 5 nr. 2404-60 din 19 iulie 2012
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Demersul SP nr.2405-74 din 26 septembrie 2012
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psihologi, în conformitate cu prevederile art. 1101 din CPP cu privire la cazurile
speciale de audiere a martorului minor. De menţionat că, seminarul a prevăzut
aspecte teoretice şi practice, unde tehnicile învăţate în prima zi, au fost puse în
practică a doua zi, în camera de audiere din cadrul CI „La Strada‖. Deşi, eficienţa
seminarului poate fi analizat doar prin prisma numărului de cazuri audiate cu
succes, poate fi apreciat că acest seminar a avut impact, datorită receptivităţii,
interesului şi abordării mature demonstrate de către participanţi pe parcursul
seminarului.
II. METODOLOGIE
Calitatea informaţiei recepţionate din partea CT reprezintă indicatorul
esenţial care asigură o platformă transparentă cu privire la implementarea
politicilor naţionale antitrafic la nivel de APL. Metodologia utilizată de către SP a
avut un caracter specific, legată de aspectele de cooperare interinstituţională.
Astfel, au fost utilizate următoarele instrumente:
Cadrul normativ – prevederile pct. 25, 26 şi 27 din HG nr.234 din 29.02.20087
prevăd următoarele:
- Deciziile CNCTFU sunt executorii pentru CT
- Activitatea CT poate fi examinată şi apreciată la şedinţa CNCTFU, care
exercită controlul asupra activităţii acestora.
- CT informează CNCTFU, pînă la 10 ianuarie şi 10 iulie, despre activităţile
de prevenire şi combatere a TFU întreprinse în teritoriu, înaintînd propuneri
de eficientizare a acestora.
Analiza documentelor – Informaţia pentru elaborarea prezentului raport a fost
solicitată prin demersul nr.2405- 109 din 22 decembrie 2012. Acesta a fost însoţit
de un set indicatori elaboraţi în baza directivelor executorii lansate pe parcursul
anul 2012, cele mai importante fiind:
 Tipul acţiunilor care au fost realizate pe parcursul anului 2012 privind
sensibilizarea şi informarea opiniei publice cu privire la prevenirea şi
combaterea TFU;
 Resursele financiare din bugetul APL, care au asigurat implementarea
planurilor de acţiuni antitrafic 2012;
 Tipul şi numărul de servicii existente în raion destinate victimelor şi
potenţialelor victime ale TFU (centre comunitare, centre prietenoase
copiilor, etc, agenţii);
 Numărul şi tipul seminarelor de instruire specializate în domeniul prevenirii
şi combaterii TFU;
 Rezultatele aplicării deciziei Prim–ministrului;
Procesele verbale ale şedinţelor CT–adiţional informaţiei solicitate în baza
indicatorilor, au fost solicitate copiile Proceselor verbale, scopul acestei solicitări
fiind analiza şi corelarea activităţilor descrise în cadrul rapoartelor CT şi respectiv
în cadrul Proceselor verbale.
Vizitele de monitorizare întreprinse de SP în teritoriu.
Hotărârea Guvernului nr.234 din 29.02.20087 privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de
fiinţe umane
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III. RĂSPUNSUL COMISIILOR TERITORIALE LA POLITICILE
NAŢIONALE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A
TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

1. Coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a
traficului de fiinţe umane
Făcând referire la numărul şedinţelor CT ce au avut loc pe parcursul anului
2012, conform prevederilor pct. 18 al Hotărârii Guvernului nr. 234 din
29.02.2008, şedinţele CT se convoacă ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar
decât o dată în trimestru şi sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea
membrilor.
Analizând din punct de vedere cantitativ, deducem că în mediu, convocarea
şedinţelor Comisiilor teritoriale au avut loc în mediu de 3 ori. Subiectele discutate
în cadrul şedinţelor au avut caracter strategic, fiind axate în special pe acţiunile
prevăzute în cadrul Planului de activitate a CT, pe iniţiativele şi rezultatele
campaniilor de sensibilizare a populaţiei, directivele executorii stabilite prin
Decizia Prim-ministrului.
Procesele verbale au scos în evidenţă subiectele abordate în cadrul
şedinţelor, accentuând abordarea multidisciplinară, fiind discutate în egală măsură
acţiunile întreprinse de reprezentanţii organelor drept şi a responsabililor EMD.
Totodată, în majoritatea cazurilor, responsabilul EMD participă la şedinţele CT, fie
în calitate de membru, fie în calitate de invitat (raportor). Pe de altă, procesele
verbale demonstrează că subiectele discutate în cadrul şedinţelor CT au avut
preponderent şi un caracter de informare/raportare din partea Comisariatului
raional de poliţie (CRP) şi din partea Direcţiei/Secţiei de Asistenţă Socială,
Protecţia Familiei şi Copil (S/DASPF). Rolul celorlalte instituţii pe parcursul
anului 2012 a fost diminuat
De menţionat, că activitatea CT Leova poartă un caracter transparent,
deoarece deciziile şedinţelor au fost monitorizate şi reflectate în presa locală.
Totodată, diverse problemele sociale, care în rezultatul examinării au necesitat o
intervenţie mai amplă din partea reprezentanţilor Consiliului raional (CR), au fost
incluse în ordinea de zi a şedinţelor ordinare şi extraordinare a CR Leova.
Hotărârile aprobate în cadrul CT Călăraşi au fost expediate spre executare către
primăriile oraşului, satelor (comunelor) şi instituţiilor abilitate cu mandat antitrafic.
Cu toate acestea, exemplele de acest gen au fost puţine. Indicatorul cantitativ ce
ţine de numărul de şedinţe organizate pe parcursul anului 2012 se regăsesc în
tabelul de mai jos.
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Tabel nr. 1
Numărul şedinţelor Comisiilor teritoriale
1. Chişinău:
Comisia municipală-2
Comisia Botanica-2
Comisia Buiucani-1
Comisia Centru-4
Comisia Ciocana-4
Comisia Rîşcani-3
2. Bălţi-3
3. UTA Găgăuzia-4
4. Anenii-Noi-0
5. Briceni-3
6. Basarabeasca-0
7. Cahul-0
8. Călăraşi-1
9. Cantemir-1

10. Căuşeni-1
11. Cimişlia-4
12. Criuleni-3
13. Donduşeni-0
14. Drochia-1
15. Dubăsari-3
16. Edineţ-0
17. Făleşti -2
18. Floreşti-3
19. Glodeni-0
20. Hînceşti-2
21. Ialoveni -0
22. Leova-3

23. Nisporeni-4
24. Ocniţa-5
25. Orhei-1
26. Rezina-0
27. Râşcani-4
28. Sângerei-5
29. Şoldăneşti-4
30. Soroca-4
31. Ştefan-Vodă -5
32. Străşeni-3
33. Taraclia-0
34. Teleneşti-0
35. Ungheni-3

Conform informaţiei colectate urmare a demersului oficial nr.2405-109 din
22 decembrie 2012, 31 de Comisii teritoriale s-au conformat prevederilor legale şi
au raportat SP-ului, iar 4 Comisii teritoriale (Cahul, Teleneşti, Basarabeasca,
Taraclia) nu au expediat informaţii.
Referindu-ne la numărul cazurilor dificile discutate în cadrul şedinţelor CT,
raportul CT Edineţ scoate în lumină faptul că, şedinţele au avut un caracter de
intervenţie şi monitorizare, datorită cazului de rezonanţă identificat în luna
septembrie 2012, unde 25 de familii din satele Tîrnova, Trinca şi Godineşti au
devenit victime TFU, exploatate prin muncă în Ucraina, regiunea Herson. De
asemenea, şedinţele CT Cimişlia au avut un caracter de evaluare a cazurilor,
datorită faptului că, anumiţi membri ai CT (secretarul Comisiei, reprezentantul
CMF, ofiţerul de urmărire penală) sunt şi membrii ai EMD. Deşi normele legale,
delimitează clar rolul CT de cel al EMD, practica acestor şedinţe, demonstrează
eficienţa de intervenţie şi monitorizare a cazurilor.
În cadrul CT Leova, datorită unui caz dificil, a necesitat intervenţia
sistemică din partea autorităţilor cu mandat în domeniu. În acest sens, a fost
discutat cazul în baza căreia a fost deschisă cauza penală şi s-a pus în seama
serviciilor competente acordarea asistenţei necesare victimelor şi potenţialelor
victime ale TFU.
Este important de specificat că unele Comisii (Sângerei, Ocniţa, Făleşti,
mun.Bălţi, mun. Chişinău, Şoldăneşti, Ungheni) au menţionat că în cadrul
şedinţelor nu au fost discutate cazuri care să necesite intervenţia membrilor
acestora, iar majoritatea cazurilor dificile au fost discutate şi rezolvate la nivelul
EMD
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2. Prevenirea fenomenului traficului de fiinţe umane
Rapoartele CT au reflectat o serie de acţiuni de sensibilizare şi informare a
opiniei publice cu privire la fenomenul TFU. Remarcabilă a fost atitudinea şi
intervenţia CT de a organiza campanii de informare şi sensibilizare pe parcursul anului
2012. Iniţiativele de sensibilizare, grupurile ţintă, specialiştii şi respectiv instituţiile
implicate au fost diferite de la o Comisie la alta.
În această ordine de idei, se observă o creştere a capacităţii de organizare a
activităţilor, o abordare mai matură asupra tendinţelor fenomenului TFU şi perceperea
necesităţii de intervenţie timpurii în vederea prevenirii fenomenului TFU.
La nivel de CT Floreşti au fost organizate: 1) în 51 instituţii preuniversitare - ore
educative „Eşti informat – eşti protejat să nu fii traficat‖ la care au participat 900 elevi;
2) Şedinţe cu părinţii a claselor V - IX-a în cadrul cărora au fost abordate şi subiecte cu
genericul: „Viaţa peste hotare – mituri şi fapte‖; 3) Mese rotunde la care au participat
elevii claselor liceale, având ca generic „Pericolul TFU‖, „Cum să ne comportăm ca să
nu devenim victime ale TFU‖; 4) Instruiri ce au avut menirea să informeze copii despre
aspectele ce ţin de exploatarea prin muncă a copilului; 5) Concurs de desene „Victimele
traficului de fiinţe umane‖; 6) Întâlniri şi discuţii cu poliţiştii de sector în fiecare
instituţie de învăţământ. De comun acord cu CI „La Strada‖ şi UNICEF, au avut loc
instruiri de formare pentru organizatorii muncii educative în cadrul a 11 licee.
CT Briceni a reuşit să intervină în prevenirea fenomenului TFU, atât prin
intermediul instituţiilor preuniversitare în cadrul cărora au fost discutate problemele cu
care se confruntă elevii claselor de liceu, problema migraţiei părinţilor, abuzul şi
violenţa în familie etc. De asemenea, au fost difuzate şi ulterior analizate împreună cu
diriginţii filmele: 1) Spectacolul care reflectă violenţa în familie ,,Casa M‖;
2)Documentarul
,,Mărturii
ale
victimelor
TFU,,
3) Pentru elevii clasei a-XI-a şi a-XII-a unde au vizionat filmul artistic ,,Lilya-4 ever‖.
În 4 Centre comunitare multifuncţionale din r. Briceni au fost invitaţi la o şedinţă de
consiliere cu genericul „Stop, trafic şi violenţă‖, la care au participat următoarele
categorii de beneficiari: familiile recent căsătorite, familiile numeroase, familii social
vulnerabile etc.
Din raportul CT Călăraşi se remarcă o serie de acţiuni ce au fost organizate prin
intermediul instituţiilor de învăţământ, unde diriginţii au desfăşurat ora educativă-cadru
„Pericolul traficului de fiinţe umane‖:
Acest subiect a fost pus în discuţie în cadrul:
 71 ore de educaţie civică la care au participat 1683 elevi,
 230 ore de dirigenţie la care au participat 4455 elevi
 4 şedinţe la care au participat 358 de persoane.
 27 activităţi extracurriculare (concursuri de desen, eseu, postere de perete, mese
rotunde, dezbateri, victorine, seminare), la care au participat 797 elevi.
În perioada 25 octombrie – 10 decembrie 2012 s-a desfăşurat Compania „16 zile
de violenţă împotriva femeii‖, iar în fiecare localitate au fost desfăşurate ore educative
de către membrii EMD. În vederea promovării unui stil de viaţă sănătos, instituţiile
medico-sanitare în cooperare cu DASPF şi centrul „Vita Longa‖ - care activează pe

lângă instituţiile medicale - au organizat acţiuni de informare a populaţiei cu privire la
riscurile TFU.
CT Căuşeni a demonstrat o abordare matură în dezvoltarea şi implementarea
acţiunilor de prevenire a TFU, utilizând instrumente de difuzare prin intermediul massmedia. Astfel că, în perioada 15-21 septembrie 2012, la studioul local de televiziune
„Studio-L‖ a fost difuzată o emisiune în direct la care au participat 4 membri ai CT
Căuşeni. În acelaşi context, la televiziunea locală a fost difuzat CD-ul ce conţine
concursul foto-video PLURAL+Moldova 2011 „Migraţie şi Diversitate‖.
Echipa CM „Pro Familia‖ şi a Centrului de Asistenţă pentru Tineri au organizat
2 sesiuni de consiliere mutuală la care cu participat 18 beneficiari din centrele
nominalizate, oferind posibilitatea de discuţii şi reflecţie, urmare a vizionării filmelor
tematice. De menţionat că, Centrul de Drept Căuşeni a organizat şedinţe permanente
care au avut specificul prevenirii TFU, dedicate elevilor claselor absolvente. Receptive
au demonstrat a fi şi instituţii de învăţământ preuniversitar, în cadrul cărora au fost
amenajate panouri informative cu tema „Omul informat nu poate fi traficat‖, iar pe
panourile informative din preajma primăriilor din raion au fost afişate mai multe pagini
informative cu tematica „Stop TFU în Moldova‖.
CM Chişinău a scos remarcat acţiuni implementate de către specialiştii
Direcţiilor de protecţie a drepturilor copilului (DPDC) din toate sectoarele
municipiului, având în special, un caracter educativ, menite să diminueze
vulnerabilitatea minorilor faţă de pericolul fenomenului TFU. În acest sens, în total 999
familii au fost informate despre riscurile TFU 8. Pedagogii din centrele comunitare (în
colaborare cu diverşi parteneri sociali) au organizat activităţi cu caracter educativprofilactic având ca şi obiectiv specific diminuarea vulnerabilităţii copiilor la
fenomenul TFU prin asigurarea accesului la diverse servicii educaţionale. Specialiştii
din cadrul DPDC şi pedagogii din centrele comunitare pentru copii şi tineri, în
colaborare cu reprezentanţii instituţiilor de învăţămînt, organelor de drept, ONG-uri, au
organizat activităţi de informare (lecţii profilactice, mese rotunde, ateliere, training-uri,
concursuri, vizionări de filme) axate pe sensibilizarea copiilor şi părinţilor asupra
riscului TFU şi consolidării capacităţii proprii de autoapărare. În total au avut loc 220
activităţi, la care au participat 5362 copii şi 2069 părinţi.9
DPDC şi pedagogii din centrele comunitare au organizat campania de promovare
a modului sănătos de viaţă „Pro sănătate‖însumând, 90 activităţi cu 1552 copii şi 9
părinţi. 10 Periodic, au fost organizate expoziţii de desene cu tematica „Eu nu sunt
marfă‖, „TFU în viziunea mea‖. De asemenea, au fost amenajate panouri „Nu te lăsa
traficat‖, „Căile de prevenire a TFU‖. Activitatea de prevenire a fenomenului TFU a
fost reflectată şi prin intermediul materialelor publicate în cadrul DPDC sectorul
Ciocana, unde au fost elaborate şi distribuite pliante cu genericul „Nu te lăsa traficat‖
pentru 300 de familii.
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s.Botanica - 39 familii * s. Buiucani - 17 familii, s. Centru - 63 familii, s. Ciocana - 853 familii, s.Rîşcani - 27 familii
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s. Botanica - 72 de activităţi la care au participat 787 de copii şi 61 părinţi; s. Buiucani – 37 activităţi cu 575 copii şi 4
părinţi; s. Centru – 42 activităţi cu 2854 copii şi 1919 părinţi; s. Ciocana - 40 activităţi cu 646 copii şi 85 părinţi; s.
Rîşcani - 29 activităţi cu 500 copii.
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s. Botanica - 7 activităţi cu 108 copii şi 9 părinţi; s. Buiucani – 6 activitate cu 89 copii; s. Centru – 24 activităţi cu 643
copii; s. Ciocana - 7 activităţi cu 112 copii; s.Rîşcani - 46 activităţi cu 600 copii.

Instituţiile medico-sanitare din mun. Chişinău au organizat:
1) acţiuni de informare cu tematica „Profilaxia traficului de fiinţe umane‖;
2) dezbateri cu tema „Propagarea modului sănătos de viaţă‖, „Prevenirea bolilor
sexual transmisibile, narcomaniei, HIV/SIDA‖, „Educarea unei familii
sănătoase‖;
3) în instituţiile de învăţământ, la orele de educaţie pentru sănătate au fost susţinute
prelegeri cu tematica „Exploatarea sexuală – risc major pentru sănătate‖,
„Pericolul traficului de fiinţe umane‖.
Conform raportului CT Cimişlia, prin intermediul CMF au fost consiliate şi
tratate 32 femei-potenţiale victime ale TFU. În cabinetul „Sănătatea reproducerii‖ au
fost consiliate 11 femei, care planificau căsătorie cu parteneri din străinătate. Au fost
realizate 31 şedinţe informative (754 beneficiari) pentru tinerii din instituţiile de
învăţământ din raion şi beneficiarii CSPT „Tineri pentru Tineri‖.
În baza principiilor educaţiei de la Egal la Egal au fost instruiţi 12 voluntariformatori în tematica prevenirii TFU. CMF a elaborat posterul şi pliantul pentru
marcarea zilei 18 octombrie „Ziua europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe
umane‖. Totodată, la iniţiativa instituţiei au fost organizate:
 şedinţe de informare cu elevii „TFU. Etape. Prevenire‖, la care au participat 72
elevi,
 în contextul Zilei europene anti-trafic - au participat 60 elevi şi 14 voluntari, care
au distribuit postere cu tematica anti-trafic în licee.
De asemenea, Comisia teritorială a scos în evidenţă şi contribuţia adusă de către
Direcţia de Învăţământ unde au fost organizate:
1) dezbateri publice 11
2) ore de dirigenţie12
3) vizionarea spectacolului „Oameni ai nimănui‖, la care au participat 110 elevi.
4) Dezbateri de carte „Singur acasă, dar nu părăsit‖ în baza cărţii „Singur
acasă‖.13
Semnificativă a fost şi activitatea CT Leova, unde DÎ în parteneriat cu centrul
„Cupcui‖ şi Centrul de zi „Speranţa‖ au organizat acţiuni în cadrul instituţiilor
preuniversitare14 cu genericul ,,Violenţa naşte violenţă‖, ,,Informează-te, ca să te poţi
proteja‖, „Traficul de fiinţe umane şi urmările nefaste‖. Impactul acestei acţiuni s-a
materializat prin informarea a 200 elevi cu privire la riscurile migraţie ilegale, violenţă
în familie, fenomenul TFU. De asemenea, în cadrul orelor de dirigenţie care au avut ca
11

„Cum ne protejăm dacă am devenit victime ale TFU‖ (44 elevi), „Spune „Nu‖ traficului de fiinţe umane!‖ (46 elevi),
„Живой товар - как не подвергнуть себя опасности!‖(20 elevi), „Instituţii responsabile şi rolul lor în combaterea TFU‖
(70 elevi), „Consecinţele TFU‖, (22 elevi), „TFU în rândurile tinerilor din Republica Moldova‖ (20 elevi), „Şi tu poţi să
devii victimă‖(20 elevi);
12
ore de dirigenţie
„Viitorul este în mâinile noastre‖ (140 elevi), „TFU se poate ascunde în spatele unei feţe
prietenoase‖(64 elevi), „Familia în luptă cu traficul de copii‖(40 elevi), „TFU o temă dureroasă, dar actuală‖( 20 elevi),
„Migraţia‖.
13
CIMIŞLIA - În acelaşi context au fost organizat concurs de eseu „Eu nu sunt de vînzare‖ (110 elevi), mconcurs de
desene „Spune Nu! Traficului de fiinţe umane‖(110 elevi), vizionarea şi dezbateri pe marginea filmelor vizionate „Destine
şi destinaţii‖, Noi rămînem acasă‖(180 elevi), „Migraţia populaţiei‖, În căutarea fericirii‖ (180 elevi), „TFU: infractor,
victimă, infracţiuni‖(60 elevi), „Lilуa4-ever‖ (45 elevi), „TFU ucide vise‖, „Oamenii nu au preţ‖ (110 elevi). În 5 şcoli au
fost organizate şedinţe ale Consiliului elevilor în cadrul cărora au fost editate şi diseminate pliante şi au fost amenajate
panouri informative.
14
Gimnaziul Sărata-Nouă, Orac, Cazangic, Cupcui, Tochile - Răducani, L.T ,,.M.Eminescu‖ or.Leova.

generic „Copilul-protejare socială şi juridică‖ din instituţiile preuniversitare de
învăţământ15, au participat aproximativ 400 elevi.
În contextul campaniei naţionale „16 zile împotriva violenţei‖, în incinta
Bibliotecii publice raionale Leova a fost organizată masa rotundă cu genericul „Tu nu
eşti singur‖ la care au participat specialişti din cadrul Procuraturii raionale, Centrului
consultativ al IMSP, Centrului Medicilor de Familie, un psiholog şi un profesor din
cadrul L.T. „Constantin Spătaru‖. Participanţi au fost elevii claselor XII a liceelor ‖M.
Eminescu‖ şi ‖C. Spătaru‖ din or. Leova. În cadrul CIDDC Leova din subordinea
Consiliului raional a fost desfăşurat seminarul de instruire care vizează fenomenul TFU
cu genericul: ‖Efecte pozitive şi negative privind utilizarea internetului de către tineri‖
pentru 70 tineri.
Cu acelaşi scop, DASPF a organizat:
 3 seminare de instruire în cadrul instituţiilor: LT „Constantin Spătaru‖, Centrul de
zi din s. Covurlui, Centrul de zi pentru copii şi tineret din or. Iargara, în total
participând 188 elevi.
 în 5 primării au fost organizate mese rotunde cu genericul „Prevenirea şi
combaterea traficului de copii‖, „Factori de risc şi protecţie în consumul de
droguri‖ şi 4 dezbateri la temele „Traficul de fiinţe umane‖, „Impactul
migraţiei‖, „Cum să ne comportăm ca să nu devenim victime a TFU‖, „Copilul –
Familia – Şcoala – Societatea‖..
ATOFM Leova a întreprins un şir de acţiuni în scopul diminuării numărului de
şomeri în teritoriu, prevenind în acest sens riscul victimizării persoanelor. Astfel, au
fost organizate:
 10 şedinţe ale Clubului muncii beneficiari fiind 113 şomeri, dintre care 67 femei. În
luna mai anul 2012 de comun acord cu CIDDC în cadrul proiectului ―Prevenirea
traficului de fiinţe umane în rîndul tinerilor fără îngrijire părintească din Moldova‖
a fost organizat un seminar de orientare profesională şi dezvoltarea carierii pentru
elevii claselor absolvente a gimnaziului internat din Leova.
 Totodată, în vederea continuităţii acestei acţiuni, la data de 23 noiembrie 2012 cu
viitorii absolvenţi ai gimnaziului internat Leova a fost desfăşurat seminarul cu
genericul „Un pas înainte în alegerea profesiei―, la care au participat 17 elevi.
Scopul seminarului a fost orientarea absolvenţilor, prin intermediul instituţiilor
secundare profesionale din Republică, spre diverse meserii solicitate pe piaţa forţei
de muncă din raion şi ţară.
De menţionat că, la finele lunii februarie 2012, în raionul Leova, a fost prezentat
spectacolul ‖Casa M‖16. Spectacolul a fost destinat publicului adult, inclusiv familiilor
care se confruntă cu problema violenţei în familie, la care au participat în jur de 1000
de persoane, printre care şi reprezentanţi ai APL II şi I, managerii instituţiilor
educaţionale, profesori, lucrători medicali, reprezentanţi ai ONG-urilor şi colaboratori
15

liceul teoretic „Constantin Spătaru‖, liceul teoretic „Mihai Viteazul‖ Tomai, liceul teoretic Beştimac, gimnaziul Ceadîr,
gimnaziul Sărăţica Nouă, Cazangic.
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Casa M...- activitate planificată în cadrul proiectului „Liber, Puternic şi Protejat - spre un sistem mai bun de protecţie a
copilului în Moldova‖ în parteneriat cu Centrul Naţional de Prevenire a abuzului faţă de copii, în colaborare cu Ministerul
Educaţiei, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul
Raional Leova, Consiliul Raional Orhei, Centrul de Informare şi Documentare privind drepturile Copilului din Moldova.

ai Comisariatului raional de Poliţie. Subiectul spectacolului a fost bazat pe istorii reale
ale victimelor violenţei în familie şi a TFU, fiind scoase în evidenţă şi consecinţele
migraţiei ilegale. La finele acestui spectacol au fost repartizate pliante şi au avut loc
discuţii moderate de psihologi din cadrul CNPAC.
În Centrele de Sănătate şi OMF au fost organizate „Şcolile viitoarelor mame‖, ce
activează în vederea acordării consultaţiilor viitoarelor mame, ajutorului metodologic şi
informării privind fenomenul TFU şi violenţă în familie. În perioada 5 noiembrie 2012
– 17 noiembrie 2012 în şcolile din raion a avut loc seminarul ―Combaterea traficului de
fiinţe umane―, la care au beneficiat 1098 adolescenţi, dintre care 686 fete şi 412 băieţi
de vîrsta 15-17 ani.
În acelaşi context, CT Criuleni a relatat că în cadrul campaniei naţionale „16 zile
împotriva violenţei‖, în incinta Centrului de cultură ―Grigore Sîrbu‖, Centrul de arte
―Coliseum‖, cu susţinerea financiară a OSCE, de asemenea a fost prezentat spectacolul
„Casa–M‖, la care au participat aproximativ 400 de persoane.
La propunerea membrilor CT Dubăsari, au fost organizate 15 acţiuni (întâlniri,
lecţii, mese rotunde, dezbateri) la care au participat 913 elevi ai claselor a 9-a şi a 12-a
şi 77 profesori din toate instituţiile de învăţământ din raion. În cadrul acestor acţiuni au
participat şi membrii Comisiei teritoriale alături de reprezentanţii CRP, DÎTS, CMF.
În paralel, în 15 instituţii din raionul Făleşti au fost organizate cu suportul
fundaţiei „Terre des hommes‖, ore de dirigenţie cu caracter de sensibilizare şi
informare a opiniei publice, dintre care pot fi menţionate:
 Grupuri de Animatori pentru copiii cu CES şi pentru părinţii acestora. În aceste
instituţii au fost create şi dotate cu echipament, săli de recreaţie pentru activităţile
publice organizate cu copiii cu CES şi din familii socialmente vulnerabile‖.
 În Centrele comunitare multifuncţionale de asistenţă socială 17 s-au desfăşurat 12
mese rotunde cu genericul „Prevenirea şi combaterea traficului de copii‖,
„Reflecţii cu referire la fenomenul migraţiei‖ în cadrul cărora au participat 236
participanţi.
Prin intermediul serviciului ,,Telefonul copilului‖ (TC) din cadrul DASPF
Făleşti, care are ca scop prevenirea şi excluderea riscurilor şi situaţiilor de abuz, sau
situaţii de dificultate a copilului, în anul 2012 au fost înregistrate 274 apeluri, din ele:
 abuz emoţional -3
 abuz sexual – 5
 abandon şcolar – 11
 tentativă de suicid – 2
 abuz fizic – 25
 neglijare – 24
 TFU – 1
 Diverse – (consiliere, informare, alte)- 123
 Sunete tăcere – 80
CT Ungheni a relatat că pe parcursul anului 2012, în vederea sensibilizării
opiniei publice au fost utilizate instrumente ale mass-media, precum ziarul „Unghiul‖,
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,,Nufărul alb‖ din s.Glinjeni, ,,ProSperare‖ s.Risipeni, ,,Vivatis‖ s.Călinești, ,,Împreună‖ s.Ciolacu Nou, ,,Casa
Speranței‖ or.Fălești, Pentru Voi‖,or.Fălești.

ziarul „Expres de Ungheni‖şi prin intermediul televiziunii prin cablu „Ver Tamar‖. De
asemenea, a fost promovat şi lansat serviciul „Telefonul copilului‖ având drept scop
prevenirea abuzului faţă de copii.
CT Ocniţa a scos în lumină activitatea ATOFM, care a organizat seminare, a
distribuit pliante în care erau descrise posibilele căi de prevenire a TFU. Totodată, prin
intermediul ziarului raional „Meridian Ocniţa‖ are loc sensibilizarea şi informarea
populaţiei despre fenomenul TFU şi consecinţele lui. Totodată, se observă implicarea
activă a societăţii civile, prin intermediul ONG ―Stimul‖, ONG „Alma –Mater‖, ONG
„Panaceu‖, prin participarea nemijlocită în soluţionarea cazurilor şi oferirea serviciilor
de specialitate acordat beneficiarilor.
La iniţiativa asociaţiei „TDV‖ din municipiul Bălţi a fost dezvoltat conceptul de
Teatru Forum (Teatrul celor oprimaţi), având ca şi scop informarea, sensibilizarea
opiniei publice şi prevenirea fenomenului TFU, care implică fetele adolescente şi
femeile tinere din grupurile de risc din municipiul Bălţi. Prezentarea piesei de teatru a
avut loc în 18 instituţii18, la care au participat în total 1057 persoane, 2/3 dintre ele
fiind fete. Graţiei suportului tehnic al Misiunii permanente a Guvernului Francez în
cadrul OOI din Viena 19a fost posibilă implementarea acestui proiect. Perioada de
implementare a durat în perioada februarie-aprilie 2012. Subiectele discutate în cadrul
dezbaterilor au fost axate pe efectele violenţei în familie asupra populaţiei, fenomenele
ce provoacă migraţia, traficul de fiinţe umane. De asemenea, s-a discutat despre tipurile
de exploatare, procedura de recrutare a potenţialelor victime ale TFU, persoane
implicate.
În scopul prevenirii TFU, CT Orhei a reflectat faptul că la iniţiativa DÎTS, în
cooperare cu echipa de voluntari al CI „La Strada‖ au fost organizate seminare
educativ-informative pentru copiii şi tinerii din taberele de odihnă din raion, la care au
participat peste 300 persoane. În cadrul instruirilor s-a pus problema dispariţiei
persoanelor în circumstanţe suspecte ce indicau posibilitatea existenţei elementelor de
TFU; procedura şi documentele generale necesare la obţinerea vizei, în funcţie de
scopul plecării; sfaturi şi recomandări privind recunoaşterea riscurilor şi situaţiilor
dubioase, evitarea situaţiilor de trafic, protejarea drepturilor şi libertăţilor migraţilor.
În vederea asigurării identificării şi intervenţiei de urgenţă pe cazurile de TFU,
de către PR Orhei a fost instituit telefonul de încredere cu numărul 0235-2-28-51, iar în
prima pagină a ziarului ―Plaiul Orheian‖ a fost publicată informaţie privind
posibilitatea de informare a cetăţenilor cu privire la modalitatea de apelare a organelor
competente de combaterea şi prevenirea TFU. Astfel, au fost organizate lecţii tematice
în liceele din satele: Isacova, Neculăieuca, Ciocîlteni, Mîrzeşti, Tabăra, Vatici,
Brăviceni, Jora de Sus, Sămănanca, raionul Orhei.

18

IP Centrul de Criză Familială „SOTIS‖, Căminul „Meridiane‖ , USB „Alecu Russo‖, Căminul nr. 2 al Colegiului de
medicină, Căminul „Romanticii‖, USB „Alecu Russo‖, căminul nr. 4, Colegiul de medicină, Colegiul pedagogic
„I.Creangă‖, Căminul, Şcoala profesională nr. 3, Căminul, Şcoala profesională nr.1, Căminul, Şcoala profesională nr.1, LT
„G.Coşbuc‖, LT „Stefan cel mare‖, LT „A.I.Cuza‖, LT „V. Alecsandri‖, LT „Gogol N. V.‖, Centrul „PULS‖, Căminul,
Şcoala profesională nr. 3, Centrul „ATIS‖, Centrul „EVRICA‖
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CT Sângerei s-a remarcat prin acţiuni de informare şi sensibilizare în cadrul
„Săptămânii de luptă împotriva TFU‖, în cadrul căruia a fost elaborat un Plan de acţiuni
ce a presupus implicarea actorilor antitrafic la nivel local.
La nivelul CT Şoldăneşti, au avut loc o serie de acţiuni de informare a elevilor
prin intermediul disciplinelor şcolare şi extraşcolare, care au avut ca generic: 1) Legea
cu privire la cetăţenie. Cetăţenie europeană; 2) Discuţii panel cu tema „Încotro
Moldova?‖; 3) Mese rotunde în instituţiile şcolare cu tema „Ce înseamnă să fii
cetăţean al RM‖. Aceste acţiuni s-au desfăşurat în 25 clase, la care au participat 466
elevi. De asemenea, în 11 clase de liceu din raionul Şoldăneşti au fost organizate
dezbateri pe tema „Ce trebuie să ştim când decidem să plecăm într-o ţară străină‖. La
aceste dezbateri au participat 200 elevi şi 123 părinţi. Toţi elevii din clasele IX-XII –
(902 elevi) au participat la dezbaterea „TFU-mit sau realitate‖.
De menţionat că, pe parcursul anului 2012 au avut loc ore de dirigenţie
organizate de asistenţii sociali comunitari:
 liceul „A. Mateevici‖,or.Soldaneşti - „Tu nu eşti marfă‖, unde au participat 94
liceeni.
 gimnaziul Pohoarna - „Să spunem nu traficului de fiinţe umane‖ unde au
participat 40 elevi şi 17 părinţi
 gimnaziul Climăuţii de Jos - „Nivelul scăzut de trai-consecinţa a TFU‖, unde
au participat 30 elevi.
Medicii de familie din satele Samaşcani, Cotiujenii Mari, Vadul-Raşcov, Climăuţii de
Jos, Olişcani au organizat discuţii despre violenţa în familie şi TFU.
CT Ştefan–Vodă a scos în evidenţă faptul că în vederea eficientizării acţiunilor
de prevenire a TFU, în instituţiile de învăţământ din raion au fost organizate :
 ore de dirigenţie cu genericul „Cum să ajungi să nu fii traficat‖, „Un om informat
nu poate fi traficat‖.
 mese rotunde cu tematica „Ce înseamnă traficul de fiinţe umane şi cine pot fi
victimele lui‖ la care au participat elevii claselor VIII-XII, profesori, părinţi. Cu
participarea elevilor claselor a XII au avut loc dezbateri cu genericul „Moldova
este o ţară a traficului de fiinţe umane?‖. În fiecare instituţie de învăţământ din
raion au avut loc şedinţe cu părinţii cu subiectul de discuţii „Copilul meu e
singur acasa...‖
 În comun cu CI „La Strada‖ s-a desfăşurat o masă rotundă „TFU - probleme şi
soluţii‖ la care au participat directorii educativi, organizatorii şi diriginţii din
raion. Scopul acestor acţiuni a fost sensibilizarea populaţiei cu privire la
amploarea sexuală comercială a copiilor şi diferitor forme de abuz asupra
acestora. În localităţile raionului Ştefan-Vodă (s. Slobozia, s. Talmaza,
s.Olăneşti, s. Volintiri, s. Răscăieţi, s.Feşteliţa) au fost invitate câte 15-20 femei
VVF la întâlniri, având tematica „Prevenirea şi combaterea violenţei în familie‖
şi „Violenţa împotriva femeilor, protecţia victimelor‖.
În vederea sensibilizării publicului larg din r. Glodeni, beneficiind de suportul
voluntarilor şi staff-ului FCR Glodeni au fost publicate 3 informaţii în publicaţia
periodică „Câmpia Glodenilor‖. Astfel, a fost publicat articolul „Scurt pe doi – UE şi
sprijin pentru victimele TFU‖, „Traficul de fiinţe umane poate fi prevenit‖, „TFU în
atenţia Filialei de Cruce Roşie Glodeni‖. În paralel, prin intermediul postului de

televiziune TV Prim Glodeni a fost derulat DVD-ul, ce conţine concursul foto-video
Plural+Moldova 2011 „Migraţiune şi Diversitate‖. Astfel, au mai fost derulate 2
materiale video, care se găsesc în arhiva TV pe site-ul www.tvprim.md. Genericul
materialelor video s-au axat pe „Împreună contra TFU‖, „TFU distruge vieţi omeneşti‖.
Conform Notei informative a UTA Găgăuzia, au fost organizate sesiuni de
informare destinate:
- Studenţilor din cadrul universităţilor - 3
- Studenţilor din şcoli profesionale şi colegii - 3
- Copiilor din internate - 2
- Profesorilor - 4
- Părinţilor elevilor claselor gimnaziale şi liceale - 37
La aceste activităţi au participat apr. 2000 de persoane. Scopul activităţilor au constat în
asigurarea unei platforme de informare a legislaţiei în vigoare privind traficul de fiinţe
umane.
Generalizând acest capitol, prin estimarea impactului activităţilor de prevenire,
prin sensibilizarea şi informarea populaţiei, putem remarca, că în total au beneficiat de
fluxul informaţional cu privire la riscurile fenomenului TFU în jur de 28927 de
persoane, preponderent fiind elevi.

3. Protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime
ale traficului de fiinţe umane
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 234 din 20.02.2008 20 , CT
colaborează cu APL, organele de drept, ONG şi reprezentanţii OI, în scopul acordării
protecţiei şi asistenţei victimelor TFU.
În această ordine de idei, CT au reflectat rezultate obţinute la nivel de raion cu
privire la serviciile disponibile în raioane. Având ca element particular de
implementare a SNR în RM - prevenirea traficului de fiinţe umane prin acordarea
asistenţei sociale potenţialelor victime, o serie de servicii au fost reflectate prin prisma
potenţialelor victime ale TFU
Bunăoară, AOFM Chişinău a realizat un şir de măsuri, ce au avut ca scop
integrarea persoanelor pe piaţa muncii: servicii de mediere a locurilor vacante; asistenţă
informaţională privind situaţia pe piaţa forţei de muncă în municipiu;
Pe parcursul anului 2012, AOFM:
 a acordat servicii de mediere la cca 15000 persoane, din care la peste
7500 femei, servicii de orientare şi consiliere profesională la peste 13500
de persoane, din care peste 6500 femei. Au absolvit cursuri de formare
profesională 555 persoane, din care 358 femei.
 a organizat 302 seminare informative la care au participat 3640 persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă.
 12 şedinţe-training ale Clubului Muncii la care au participat 225 persoane,
468 seminare de informare privind tehnici şi metode de căutare a unui loc
de muncă la care au participat 5250 persoane.
20

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327149

 au fost organizate 5 Tîrguri ale locurilor de muncă vacante şi 16 activităţi
de recrutare.
 au fost plasate în câmpul muncii 2516 persoane, inclusiv 1357 femei.
De menţionat că, la AMOFM Chişinău s-au adresat 2 victime ale TFU. Au fost
înregistrate în calitate de şomeri şi au beneficiat de servicii de mediere şi orientare
profesională. De asemenea, li s-a stabilit alocaţie de integrare sau reintegrare
profesională. O persoană urmează cursurile la profesia bucătar-cofetar, iar o persoană a
fost radiată din evidenţă din motiv că a refuzat serviciile Agenţiei.
De asemenea, conform raportului CT Cimişlia a fost evidenţiată activitatea
ATOFM. În scopul facilitării muncii legale şi evitării pericolelor de victimizare au avut
loc:
5 şedinţe al Clubului Muncii la care au participat 61 şomeri. Aceste şedinţe au
fost însoţite de asigurarea cu material informativ, având un caracter de informare
şi sensibilizare.
1 masă rotundă la liceul „Mihai Viteazul‖ din or. Cimişlia, unde participanţi au
fost toţi viitorii absolvenţi ai anului 2013, fiind puse în discuţie şi aspecte ce ţin
de problema TFU.
În perioada de raportare, ATOFM Ştefan–Vodă a organizat 7 şedinţe ale
Clubului Muncii în cadrul cărora au participat 63 şomeri, dintre care 44 femei –
majoritatea fiind mame cu copii mici. De menţionat că, o activitatea de bază a AOFM o
constituie medierea muncii, care are ca scop colaborarea cu angajatorii şi persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea stabilirii unor raporturi de muncă sau
activitate.21
Prin intermediul ATOFM Făleşti au beneficiat 4121 persoane aflate în căutarea
unui loc de muncă, din care 343 au fost plasate în câmpul muncii.
- informare şi consiliere profesională – la care au beneficiat 186 şomeri.
- instruiri în cadrul Clubului Muncii – pe parcursul anului 2012 au fost organizate
9 instruiri, unde au participat 228 persoane dintre care: 9 persoane au fost plasate
în câmpul muncii şi 33 înmatriculate la cursuri de formare profesională .
Pe parcursul anului 2012, la serviciile Agenţiei, au apelat 430 persoane cu vârstă
cuprinsă între 16-24 ani, 116 persoane din familii social vulnerabile, 6 persoane
eliberate din locuri de detenţie.
Ca rezultat: la 80 persoane li s-a numit alocaţie de integrare sau reintegrare
profesională, 33 au fost înmatriculate la cursuri de formare profesională şi 76
plasate în câmpul muncii.
- informarea populaţiei despre situaţia pieţei muncii, despre locurile de muncă vacante
prin organizarea a 6 seminare informative cât şi diferite întruniri, întîlniri cu APL;
angajatori şi furnizorilor de formare profesională; şomeri şi prin intermediul radioului
republican, TV locale, ziarului raional ‖Patria mea‖, standuri, pliante ş.a.
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Serviciile de mediere se acordă gratuit şi constau în: informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de
ocupare a lor prin publicare sau afişare, prin organizare a tîrgurilor locurilor de muncă, preselecţie a candidaţilor
corespunzător locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile şi interesele acestora.

Totodată, raportul CT Făleşti scoate în lumină prezenţa unei game largi de
servicii acordate victimelor şi potenţialelor VTFU. În acest sens au fost oferite:
I. Plasament temporar copiilor aflaţi în situaţii de risc –149 copii din 91 familii
a) în CCTF – 18 copii/10 familii
b) Asistenţă parentală profesională (APP) – 6 copii din 5 familii
c) Centre comunitare multifuncţionale de asistenţă socială – 125 copii din 76
familii.
II. Plasament cuplu (mamă/copil) – 8 mame /18 copii , din ele: 2 mame tinere /2
copii nou născuţi fără adăpost şi 6 mame/ 16 copii victime ale violenţei în
familie.
III. Plasament temporar pentru absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale absolvenţi
ai instituţiilor rezidenţiale – 3.
IV. Reintegrarea copiilor aflaţi în plasament în familiile biologice, extinse – 78
copii /41 familii:
gimnaziul internat – 5 copii/3 familii
a) CCTF – 5 copii / 2 familii
b) CCAS – 68 copii / 36 familii
V. Monitorizarea directă a situaţiei copiilor - 102 copii/46 familii
VI. Acordare a sprijinului familial financiar – 134 copii / 57 familii - sumă de
166.500 lei din bugetul raional
VII. Pentru susţinerea şi soluţionarea diferitor probleme a beneficiarilor
respectivi s-au alocat din bugetul raional – 18 000 lei.
La nivelul r. Făleşti au fost alocaţi bani pentru procurarea a două case pentru 2
mame singure cu 6 şi respectiv 3 copii.
Un tablou mai larg asupra mijloacelor alocate din bugetul raional pentru
întreţinerea CAS din raionul Făleşti, pentru anul 2012:
Tabel nr. 2
Sumele alocate pentru funcţionarea centrelor în raionul Făleşti
Nufărul
Prosperarea
Casa Speranţei Pentru Voi
Vivatis
Împreună
Alb
573800
464500
491800
956300
519100
491800
TOTAL:3 497 300
Către 1 septembrie au fost acordate ajutoare materiale pentru 703 familii în sumă
256000 lei .
CT Căuşeni a alocat din bugetul raional aproximativ 773165 lei.
Banii au fost destinaţi atât victimelor cât şi potenţialelor victime ale TFU.
CT Dubăsari a estimat că în vederea protecţiei şi asistenţei victimelor şi
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, din fondul bugetului raional a fost
alocată suma de aproximativ 175200 lei (aceste alocaţii fiind destinate familiilor cu
copii aflate în situaţii de risc).
CT Leova a relevat că pe parcursul anului 2012 au fost înregistrate 2 victime ale TFU.
Având în vedere intervenţia propriu-zisă de reintegrare a victimelor TFU:
1 VTFU a fost delegată la cursuri de formare profesională la şcoala de profesii
‖Insula Speranţelor‖ pentru a obţine calificare de frizer.

A 2-a VTFU a fost înregistrată ca beneficiară a ATOFM Leova, a avut loc
consiliere profesională în scopul obţinerii unei profesii.
De asemenea, ATOFM Leova a colaborat cu OIM în cadrul proiectului ―Coordonarea
asistenţei pentru reintegrarea pe piaţa forţei de muncă a persoanelor reîntoarse voluntar
în ţară.‖22
În perioada septembrie - octombrie 2012 - 4 migranţi prin intermediul
serviciilor Agenţiei au obţinut scrisori de însoţire pentru iniţierea afacerilor
proprii. Au fost distribuite de către OIM pliante informative cu mesajele:
‖Servicii de reintegrare pentru migranţii moldoveni reîntorşi‖, ‖Ai şansa să
începi o viaţă nouă‖, ‖Acasă prinde şansa ta‖.
Conform Memorandumului de colaborare încheiat între MMPSF, MS, ME, MAI,
CR Orhei şi Leova, CNPAC şi CIDDC în cadrul şedinţei CR a fost aprobată decizia nr.
3.6 din 17.05.2012 „Cu privire la pilotarea mecanismului intersectorial de cooperare
pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului,
neglijării, exploatării, traficului‖. Pilotarea mecanismului intersectorial a acoperit 5
localităţi din raion şi anume: or.Leova, s.Borogani, s.Filipeni, s.Tomai, or.Iargara.
Scopul mecanismului este asigurarea unui sistem intersectorial de cooperare
eficient, în virtutea prevederilor legislaţiei internaţionale şi naţionale, în procesul de
asistenţă şi monitorizare a copiilor aflaţi în situaţie de risc sau supuşi diverselor forme
de abuz, neglijare, exploatare, trafic.
CT Orhei a relevat că, pe parcursul anului 2012, 4790 familii au beneficiat de
alocaţia de ajutor social în sumă de 125001,361 lei, iar 6000 familii beneficiază de
ajutor material pentru perioada rece a anului în sumă de 39260 lei.
Conform raportul CT Râşcani, a fost subliniat faptul că în bugetul administraţiei
publice nu au fost prevăzute resurse financiare pentru realizarea acţiunilor de prevenire
şi combatere a TFU, însă în cadrul şedinţelor Comisiei teritoriale se decide a fi susţine
victimele şi potenţialele victime ale TFU prin intermediul Fondului de susţinere a
populaţiei, prin acordarea ajutorului social.
La nivelul CT Sângerei, cel mai important partener şi furnizor de servicii de
asistenţă pentru victimele TFU a fost AO „Medicins du Monde‖. De asemenea, CT
Sângerei a accentuat că, la nivel de comunitate, majoritatea asistenţilor sociali nu au
birouri separate, safeuri în vederea asigurării confidenţialităţii, cât şi păstrarea datelor
cu caracter personal. La nivel raional de asemenea, responsabilul EMD nu beneficiază
de spaţiu (birou) separat pentru activitatea de acordare a asistenţei şi protecţiei
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU.
Resursele financiare acordate din bugetul r. Şoldăneşti, care au asigurat
implementarea acţiunilor prevăzute în planul local de acţiuni pentru anul 2012 a
constituit circa 17500 lei.
Rapoartele CT au scos în lumină existenţa unui număr considerabil de servicii la
nivel de raion, care adesea, nu sunt utilizate la justa lor valoare şi capacitate.
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care prevedea susţinerea migranţilor prin acordarea granturilor de instalare, instruire şi recalificare, crearea unei afaceri.

Tabel nr. 3
Numărul şi tipul centrelor existente în raioane
Comisia teritorială
Mun. Chişinău
Mun. Bălţi
Cahul
Călăraşi
Căuşeni

Cimişlia

Drochia
Edineţ

Făleşti

Hînceşti

Leova

Denumirea serviciului
Centre comunitare pentru copii şi tineri în cadrul DPDC
Centrul de asistenţa şi protecţie a victimelor şi potenţialelor VTFU
Centrul de criză familială „Sotis‖
Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru mame şi copii
Centrul maternal Cahul

48
1
2

Centrul ‖Vita Longa
Centrul Multifuncţional „ Alternativa – Epitrop‖
Centrul Maternal „Pro Familia din Căuşeni‖
Centru Comunitar „Casa în care mă simt copil‖, s. Taraclia
3 Centre comunitare multifuncţionale de plasament şi servicii de zi în
localităţile (Ucrainca, Baccealia, Chircăieşti)destinat copiilor care suferă în
urma migraţiei părinţilor
Centrul de plasament permanent pentru copii „Alter Ego‖
CAP Căuşeni
Centrul „Tineri pentru Tineri‖ prestează servicii medicale, de informare, de

2

educare şi de referire destinate victimelor şi potenţialelor victime ale TFU.
Centrul maternal ―Ariadna‖
Instituţia Publică „Servicii de asistenţa subiecţilor violenţei în familie‖
Centrul sănătăţii femeii „Ana‖
1. Centrul de incluziune socială a populaţiei (parteneriat public a Consiliului
raional Edineţ şi Asociaţiei Regionale de Educare a Adulţilor Prutul de
Sus) (AREAP)
2. ONG „Salve‖ – Centrul prietenos copiilor şi tinerilor
3. Centrul de zi şi plasament pentru tineri în cadrul ONG Demos – integrarea
socio-profesională a tinerilor defavorizate, prevenirea TFU şi asistenţa
victimelor TFU.
1. Centrului raional pentru Protecţia Copilului şi Familiei
2. Centrul de Asistenţă Socială Împreună
3. Centrul de Asistenţă Socială Nufărul Alb
4. Centrul de Asistenţă Socială Prosperare
5. Centrul de Asistenţă Socială Casa Speranţei
6. Centrul de Asistenţă Socială Vivatis
7. Centrul de Asistenţă Socială Pentru Voi
1. Centrul raional Maternal „Pro-Femina‖ , care se află în or.Hînceşti. Centrul
oferă servicii sociale şi plasament pentru 10 cupluri mamă-copil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nisporeni
Ocniţa

Orhei

Total

Centrul de reabilitare socială a copiilor în s. Cupcui (20 locuri)
Centrul maternal în s.Cupcui;
Serviciul reintegrare, sprijin familial şi prevenirea separării copilului de
familie;
Serviciul Echipa Mobilă
Centrul de zi pentru copii ―Speranţa‖
Serviciul de asistenţă psihopedagogică

1. Centrul de sănătate prietenos a tinerilor ‖Neovita‖ – reprezintă un model
inovator de asistenţă integrată a sănătăţii adolescenţilor şi tinerilor conform
principiilor de servicii de sănătate prietenoase.
1. ONG ―Stimul‖
2. ONG „Alma –Mater‖
3. ONG „Panaceu‖
1. Centrul comunitare multifuncţional în sat. Piatra,
2. Centrul comunitar multifuncţional în sat. Peresecina
3. Centrul comunitar multifuncţional sat. Isacova,

1

7

1

3

3

7

1

6

1

3

5

Rîşcani
Sîngerei
Şoldăneşti

Soroca
Ştefan Vodă
Ungheni

4. ONG „Adolescentul‖,
5. Centrul de Servicii „Dar din Dar‖
1. Centrul Prietenos Tinerilor, la necesitate, cu posibilitate de plasamentului
temporar al copiilor cu vîrsta 7-15 ani
Nu există servicii/centre
1. Centrul comunitar s.Poiana,
2. Centrul comunitar s.Cobilea,
3. Centrul comunitar s.Salcia,
4. Centrul comunitar s.Gauzeni,
5. Centrul comunitar s. Parcani
6. Centrul comunitar or.Şoldăneşti
7. Centrul de zi pentru copii cu disabilitati din s.Cotiujenii Mari
8. Centrul de sănătate prietenos tinerilor

1
0
8

1. Centrul de Resurse pentru Tineri Dacia
6 Centre
1. Serviciul de APP
2. Centrul de plasament temporar „Cuplu părinte-copil‖,
3. Serviciul „Sprijin familial şi reintegrare‖,
4. Serviciul de documentare în cadrul DASPF,

1
6
5

5. Centrul de reintegrarea tinerilor „Credo‖

Total

112

Astfel, remarcăm că, 112 centre din ţară au capacitatea să asigure servicii
potenţialelor victime ale TFU. Întreţinerea centrelor este asigurată atît de la bugetele
naţionale cât şi locale.
Existenţa centrelor de asistenţă la nivel raional şi local oferă valoare adăugată
procesului de reabilitare a victimelor şi potenţialelor VTFU. Totodată, la nivel de ţară,
reabilitarea VTFU are loc în alte 7 Centre destinate victimelor şi potenţialelor VTFU
(Chişinău, Bălţi, Cahul 2, Căuşeni 2, Hânceşti), finanţate de la bugetul de stat şi local.
În contextul în care fenomenul migraţiei este un factor cauzal de vulnerabilitate
asupra copiilor rămaşi singuri în urma migraţiei raportul de faţă scoate în evidenţă
numărul copiilor afectaţi de acest flagel. Datele ne indică faptul că în cele 22 raioane
respondente la solicitarea dată, s-a înregistrat cifra de aproximativ 68875 de copii.
Tabel nr. 4
Numărul total de copii rămaşi în urma migraţiei
Comisia teritorială
Mun. Chişinău
Mun. Bălţi
Briceni
Călăraşi
Cantemir
Căuşeni
Cimişlia
Criuleni
Dubasari
Edineţ
Făleşti
Floreşti
Glodeni
Hînceşti

Copii rămaşi în urma
migraţiei
fără un părinte

Copii rămaşi în
urma migraţiei fără
ambii părinţi

1743
1182
1510
1890
2754
4376
1404
961
1264
2043
2565
2411

502
443
867
613
972
1545
689
301
738
1988
3031
935

Total

7650
2245
1625
2377
2503
3726
5921
2093
1262
2002
4031
5596
3346
5254

Ialoveni
Nisporeni
Ocniţa
Orhei
Sîngerei
Şoldăneşti
Soroca
Ştefan Vodă
Ungheni

1943
2136
910
1178
2716
810

948
896
281
472
1002
310

923
2985

798
1838

2891
3032
1191
1650
3718
1120
1989
1721
4823

22 raioane
68875 copii rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei

4. Consolidarea capacităţilor specialiştilor din domeniul de prevenire şi
combaterea traficului de fiinţe umane
Activităţile de instruire şi consolidare a capacităţilor actorilor implicaţi în
prevenirea şi combaterea TFU au continuat activ pe parcursul anului 2012. Aceste
acţiuni au scos în evidenţă relaţiile de parteneriat şi cooperării între organizaţiile
guvernamentale (în special MMPSF, MAI,), organizaţiile neguvernamentale (CI „La
Strada‖, AO „MdM‖, CNPAC, ONG „Stimul‖, Crucea Roşie în Moldova etc.) şi
interguvernamentale (Misiunea OIM, OSCE în Moldova).
De menţionat că, din informaţia cumulată din cadrul CT s-a remarcat un flux
permanent de instruiri, la care au participat, în special, specialişti din sfera socială. Pe
de altă parte, instruirile au fost axate pe identificarea şi asistenţa victimelor şi
potenţialelor victime ale TFU. În această ordine de idei, se observă o schimbare a
modalităţii de abordare a subiectelor TFU. Majoritatea instruirilor sunt structurate
sistemic, fiind destinate în special membrilor EMD. Cel mai important furnizor de
instruiri a fost MMPSF în parteneriat cu Misiunea OIM în Moldova. Conform
rapoartelor, se estimează că au avut loc în jur de 70 de seminare de instruire, la care
au participat aproximativ 1200 persoane.
Tabelul de mai jos oferă o imagine largă asupra instruirilor care au avut loc pe
parcursul anului 2012.

Tabel nr. 5
Activităţile de consolidare a capacităţilor specialiştilor cu mandat în prevenirea şi combaterea TFU
Comisia teritorială
Mun. Chişinău

Tipul instruirii
Seminar instructiv-metodice „Unitatea şcolară – factor decisiv în educaţia nonviolenţei şi
în formarea competenţelor civice‖. Activităţile s-au desfăşurat în baza Liceelor Teoretice
„N.Milescu Spătaru‖ şi „Minerva‖.

Grupul ţintă
directorii adjuncţi pentru educaţie - 140

Seminar cu genericul „O nouă faţă a traficului de fiinţe umane‖ desfăşurat de Asociaţia
Obştească „Începutul vieţii‖

Diriginţii de clasă -50

Seminar de instruire cu tema „Violenţa domestică, prevenirea ei, efecte, cauze şi reabilitarea
în timp‖, formator Janna Noggle, organizaţia „New Hope Moldova‖.

Colaboratorii Direcţiei pentru protecţia
drepturilor copilului din sectorul Rîşcani

,,Sănătatea personală e în mîinele tale‖, desfăşurat trimestrial
Training cu tematica: ‖Victime şi posibile victime a TFU: identificarea lor şi rolul Direcţiei
în profilaxia TFU‖.

Medicii de famile dîn cadrul AMT
sec.Buicani
Pedagogii organizatori
din cadrul
Centrelor comunitare pentru copii şi tineri
din sectorul Buiucani

Mun. Bălţi
UTA Găgăuzia

Seminare de instruire

Specialişti Direcţia Generală Educaţie,
Tineret şi Sport - 28
Specialişti Direcţia sănătăţii, protecţiei 7
sociale şi familiei 26

Anenii-Noi

Basarabeasca
Briceni

Seminare de informare organizate de DASPF, unde li sa adus la cunoştinţă detalii in legătură
cu fenomenul traficului, precum şi noile prevederi legislative in domeniul reglementării
migraţiei ilegale.
Instruiri prin intermediul AO ,,Stimul,, Ocniţa pentru 2012
La 13-14 decembrie 2012- atelierul de instruire ―Tratamentul martorilor vulnerabili – în
special copii în procesul de audiere legală şi utilizarea camerelor de audiere a martorilor

Specialişti Comisariat de poliţie
Direcţia Tineret şi Sport 5
Secretarii primăriilor din raion

Asistenţii sociali
Coordonatorul Echipei multidisciplinare
raionale a SNR, 1 procuror şi 2 psihologi

Cahul
Călăraşi
Cantemir
Căuşeni

vulnerabili‖, or.Chişinău – organizatori - Secretariatul permanent al Comitetului Naţional
pentru combaterea traficului de fiinţe umane, în parteneriat cu Misiunea Organizaţiei
Internaţionale pentru Migraţie şi Centrul Internaţional ―La Strada‖.

din raion.

2 seminare de instruire cu tematica cu „ Asistenţa şi protecţia potenţialelor şi victimelor
traficului de fiinţe umane‖ şi „ Metodologia de lucru cu victimele traficului de fiinţe umane‖.
Instruiri tematice organizate de către specialiştii SASPF

Asistenţii sociali comunitari

1. seminar cu asistenţii sociali comunitari din raion cu genericul „Bune practici de asistenţă
a persoanelor, victime şi potenţiale victime ale TFU‖,

26 specialişti
asistenţi sociali, specialişti din cadrul
Direcţiei, Procurorul raionului, membrii
echipei multidisciplinare din raion,
directorul Instituţiei Publice Centrul de
Reintegrare a Tinerelor, inspectorul
superior al grupei de combatere a TFU,
specialist principal al AOFM, coordonator
al EMD în sistemul naţional de referire;

3 Seminare de instruire cu genericul „Protecţia şi asistenţa victimelor TFU şi violenţei în
familie în cadrul Sistemului Naţional de Referire‖,

EMD comunitare

Procuratura raionului Căuşeni în luna octombrie 2012 a fost organizat seminare informative
cu genericul „Realizarea Planului Naţional de prevenire şi combatere a traficului de
fiinţe umane”,

Profesorii din
Şcoala
tehnică
Profesională
din
or.Căuşeni;
Liceul Teoretic „Alexei Mateevici‖
or.Căuşeni;
Liceul Teoretic „Ion Creangă‖ or.Căuşeni;
Liceul Teoretic „Dmitri Cantemir‖
or.Căuşeni;
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu‖
or.Căuşeni;

Centrul Maternal „Pro Familia‖ şi Centrul de Asistenţă pentru Tinere victime şi potenţiale
victime ale TFU, or. Căuşeni:
3 training-uri cu membrii echipelor multidisciplinare comunitare, cu subiectul ―Identificarea
şi asistenţa Victimelor Traficului de Fiinţe Umane‖,

13 specialişti din cadrul EMD din
localităţile Chircăieşti, Grigorievca şi
Pervomaisc
12 participanţi din localităţile: Sălcuţa,
Opaci, or. Căuşeni
13 participanţi din localităţile: Căinari,
Cîrnăţenii Noi, Plop Ştiubei.

Instruiri continue organizate de MMPSF în colaborare cu OIM şi reprezentanţii SNR în

Asistenţi sociali comunitari

cadrul căruia au fost examinate noi modalităţi de prevenire şi combatere a fenomenului TFU;

Cimişlia

În cadrul „Pro Familia din Căuşeni‖ a avut loc o instruire reprezentanţi ai OIM din Austria în
cadrul căreia s-a realizat un schimb de experienţă privind identificarea, asistenţa şi protecţia
VTFU;
Programul de instruire „Protecţia şi Abilitarea Victimelor şi Potenţialelor Victime ale
traficului de Fiinţe Umane în cadrul Sistemul Naţional de Referire în Republica Moldova‖
organizat cu suportul financiar al Departamentului de stat SUA şi implementat de către
MMPSF în parteneriat OIM, Misiunea în Moldova în perioada 23-24 octombrie 2012, 25-26
octombrie 2012 şi 29-30 octombrie 2012.
3 seminare de instruire:
1. „Încadrarea juridică. Protecţia victimei şi tehnici de audiere în cazuri de trafic de
persoane‖ organizat cu suportul financiar al Departamentului de stat SUA şi implementat
de către Ministerul Afacerilor Interne în parteneriat cu OIM,
2. „Prevenirea şi combaterea TFU‖ organizat de Ministerul Afacerilor Interne în perioada
15-19- octombrie 2012
3. „Protecţia şi Abilitarea Victimelor şi Potenţialelor Victime ale traficului de Fiinţe Umane
în cadrul Sistemul Naţional de Referire în Republica Moldova‖
2 seminare de instruire:
1. „Calificarea infracţiunilor, particularităţile urmăririi penale şi judecării cauzelor penale.
Infracţiunile privind TFU‖, organizat de Institutul Naţional de Justiţie la data de 15-16 05.
2012
2. „Audierea victimelor‖ organizat de Ambasada SUA în parteneriat cu organizaţia „La
strada‖ la data de 03.-04.06. 2012

Criuleni

Edineţ

Făleşti

EMD locale
Echipa Centrului „Pro Familia‖
25 asistenţi sociali

2 ofiţeri de poliţie.
1 ofiţer de poliţie.
12 ofiţeri de poliţie.

2 Procurori

2 procuror

Programul de instruire cu tematica ―Protecţia şi abilitarea victimelor şi potenţialelor victime
ale TFU în cadrul Sistemului Naţional de Referire în Republica Moldova‖. , care a fost
organizat cu suportul financiar al Departamentului de Stat SUA şi implementat de către
MMPSF, în parteneriat cu OIM, în zilele 27 septembrie, 09 şi 23 octombrie,
Programul de instruire cu tematica ―Protecţia şi abilitarea victimelor şi potenţialelor victime
ale TFU în cadrul Sistemului Naţional de Referire în Republica Moldova‖, care a fost
organizat cu suportul financiar al Departamentului de Stat SUA şi implementat de către
MMPSF, în parteneriat cu OIM.

86 specialişti, membri ai EMD comunitare

1. Seminar:,, Dezvoltarea serviciilor sociale pentru copiii cu disabilităţi.‖

29 - angajaţii centrelor comunitare de
asistenţă socială, psihologii, psihologi
şcolari

2. Seminar:,,Monitorizarea şi reintegrarea victimelor TFU. Modalităţi de referire.‖

33 - asistenţii sociali comunitari

3. Seminar – Liniile directoare ale ONU privind îngrijirea alternativă a copiilor

56 - managerii instituţiilor de învăţământ

specialişti, membri ai EMD comunitare

Floreşti

Glodeni

Hînceşti

4. Seminar - Copii afectaţi sau care trăiesc în familii afectate de HIV/SIDA: descriere, cauze,
comportamentul copiilor

27 - asistenţi sociali comunitari

5. Seminar – Violenţa în familie
6. Seminar – Migraţia şi Consecinţele fenomenului.

Managerii instituţiilor preuniversitare

DASPF a organizat un seminar care a avut drept scop prevenirea TFU. În cadrul acestor
seminare asistenţii sociali comunitari au fost instruiţi în vederea identificării copiilor în
dificultate şi a căror părinţi sunt plecaţi peste hotarele ţării.
Programul de instruire cu tematica ―Protecţia şi abilitarea victimelor şi potenţialelor victime
ale TFU în cadrul Sistemului Naţional de Referire în Republica Moldova‖, care a fost
organizat cu suportul financiar al Departamentului de Stat SUA şi implementat de către
MMPSF, în parteneriat cu OIM.

32- managerii şcolari
asistenţii sociali comunitari.

76 de specialişti, membri ai EMD locale .

Seminar de instruire organizat de către Comisia teritorială şi Filiala de Cruce Roşie Glodeni în
cadrul proiectului „Consolidarea mecanismelor naţionale de reintegrare şi reabilitare a
victimelor TFU în Belorusia, Ucraina şi Moldova. ―

Specialişti ai EMD şi Comisiei Teritoriale

În localitatea Balatina a fost de asemenea organizat un seminar de către Filiala de Cruce Roşie
având ca scop informarea şi consolidarea capacităţilor specialiştilor de a preveni şi identifica
potenţialele victime ale TFU.

Specialişti din cadrul:
Centrul de Sănătate
Centrul comunitar multifuncţional
Liceul teoretic
Asistenţi sociali comunitari
Coordonatorul EMD
Inspector al CRP

16.08.2012, specialistul în problemele familiilor cu copii în situaţii de risc din cadrul DASPF
Hînceşti a organiz seminarul cu tematica „ Combaterea violenţei în familie şi traficului de
fiinţe umane. Metode şi tehnici de lucru cu victimele.‖

Asistenţi sociali comunitari

20.03.2012 - masa-rotundă ―Monitorizarea şi evaluarea gradului de implementare a SNR.
Rezultate şi perspective‖, organizatori - MMPSF, OIM.

Coordonatorul Echipei multidisciplinare
raionale a SNR

13-14 decembrie 2012- atelierul de instruire ―Tratamentul martorilor vulnerabili – în special
copii în procesul de audiere legală şi utilizarea camerelor de audiere a martorilor vulnerabili‖,
or.Chişinău – organizatori - Secretariatul permanent al Comitetului Naţional pentru
combaterea traficului de fiinţe umane, în parteneriat cu Misiunea Organizaţiei Internaţionale
pentru Migraţie şi Centrul Internaţional ―La Strada‖.

Coordonatorul Echipei multidisciplinare
raionale a SNR, procurori şi psihologi din
raionul Hînceşti.

În cadrul Proiectului „Prevenirea şi combaterea traficului de persoane prin dezvoltarea unei
reţele transfrontalieră interinstituţională şi creşterea gradului de informare‖ din cadrul

Direcţia Generală Învăţămînt;
Asistenţa socială şi protecţie a familiei;

Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, au fost
instruiţi 10 specialisti voluntar, care pe parursul anului 2012 au organizat seminare, cu
genericul de prevenire şi protecţie a victimelor TFU.
Leova

Nisporeni
Ocniţa

Orhei

26.10.2012 incinta CMF Leova - o şedinţă cu asistentele medicale şi medici unde li s-a oferit
o mapă cu materiale pentru petrecerea şedinţelor de IEC care conţinea informaţie pentru
planul unei şedinţe cu o victima a TFU, studiul de caz, consecinţele traficului de fiinţe umane.

Oficiul Forţei de Muncă;
Comisariatul raional de Poliţie;
ONG;
APL
33 asistente medicale şi 27 medici.

Au avut loc o serie de seminare de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii TFU
organizate de către DASPF Ocniţa şi ONG –ul „Stimul‖ .Aceste seminare au fost organizate
, în perioada iunie-octombrie 2012.

asistenţii sociali, profesori, membri ai
EMD, membri ai comisiei teritoriale

Seminare de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii TFU şi violenţei în familie,
organizate de MPSFC în parteneriat cu OIM, CNPAC, Terre des hommes, IDOM.
Seminarul „Protecţia şi asistenţa victimelor TFU şi violenţei în familie în cadrul SNR‖,

45 asistenţi sociali comunitari
24 asistenţi sociali, ofiţeri operativi de
sector şi medici de familie din 20 de
localităţi din raion.
Coordonator EMD

Masa rotundă organizată de MMPSF în parteneriat cu Misiunea OIM şi Centrul de drept al
femeilor „Monitorizarea şi evaluarea gradului de implementare a SNR. Rezultate şi
perspective‖;

Rezina
Rîşcani

Sîngerei

masa rotundă „Practici de aplicare a ordonanţei de protecţie; lecţii învăţate şi perspective‖
Atelier de lucru „Consultarea proiectului Instrucţiuni privind mecanismul intersectorial de
cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului,
neglijării, exploatării, traficului‖.
Sedinţe în cadrul consiliului raional cu tema „Opriţi traficul de fiinţe umane‖

reprezentanţi direcţiilor ocrotirii sănătăţii,
procuraturii şi şefilor EMD raionale;

EMD, membri ai Comisiei teritoriale
Membri EMD, asistenţi sociali comunitari

Inspectorul superior al GCTP CPR a participat la şedinţa cu secretarii primăriilor unde au fost
abordate aspecte privind prevenirea şi combaterea TFU.

secretarii primăriilor

La 13-14 decembrie 2012- atelierul de instruire ―Tratamentul martorilor vulnerabili – în
special copii în procesul de audiere legală şi utilizarea camerelor de audiere a martorilor
vulnerabili‖, or. Chişinău – organizatori - Secretariatul permanent al Comitetului Naţional
pentru combaterea traficului de fiinţe umane, în parteneriat cu Misiunea OIM şi Centrul
Internaţional ―La Strada‖.

Coordonatorul Echipei multidisciplinare
raionale a SNR, 1 procuror şi 2 psihologi
din raion.

AO „Medecins du Monde‖ din mun. Bălţi a realizat seminare cu tematica identificarea,
asistenţa şi protecţia victimelor TFU pentru diferite categorii de profesionişti.

asistenţi sociali, asistenţi medicali.

La 20 martie 2012 - Masă rotundă cu genericul ―Monitorizarea şi evaluarea gradului de
implementarea SNR. Rezultate şi perspective‖, organizat de către MMPSF în parteneriat cu

Coordonatorul EMD

OIM şi Centrul de drept al femeilor.
La 08 iulie 2012- atelier de lucru pentru membrii echipei multidisciplinare cu tematica ―Rolul
echipei multidisciplinare în soluţionarea cazurilor în cadrul Sistemului Naţional de Referire‖.
Participanţii au avut posibilitatea să facă schimb de experienţă şi bune practici atît între ei cît
şi cu moderatorii;
―Seminar de instruire privind identificarea copiilor aflaţi în dificultate pentru asistenţii sociali
comunitari‖, care s-au petrecut pe grupe în perioada de: I grupă 10-11 ianuarie 2012; II grupă
23-24 ianuarie 2012; Ш grupă 1-2 februarie 2012; IV grupă 13-14 februarie 2012, în sala de
conferinţă a Consiliului Raional;

membrii echipelor multidisciplinare din
raioanele Soroca şi Făleşti.
asistenţii sociali comunitari

26 iunie 2012 - ―Managementul cazului pentru copiii repatriaţi şi familiile lor‖, care a avut loc
în incinta Complexului ―Hermes‖, or. Sîngerei;
11 decembrie 2012 - Seminar de instruire a lucrătorilor din sfera socială în vederea prevenirii,
combaterii VF şi a TFU, care a avut loc în incinta Casei de Cultură, în vederea îmbunătăţirii
cunoştinţelor asistenţilor sociali în domeniul protecţiei persoanelor victime a violenţei în
familie şi TFU.
Şoldăneşti

La 13-14 decembrie 2012- atelierul de instruire ―Tratamentul martorilor vulnerabili – în
special copii în procesul de audiere legală şi utilizarea camerelor de audiere a martorilor
vulnerabili‖, or.Chişinău – organizatori - Secretariatul permanent al Comitetului Naţional
pentru combaterea traficului de fiinţe umane, în parteneriat cu Misiunea OIM şi Centrul
Internaţional ―La Strada‖.

Coordonatorul Echipei multidisciplinare
raionale a SNR, 1 procuror şi 2 psihologi
din raion.

Soroca
Ştefan Vodă

Săptămâna de luptă împotriva TFU, organizată de către Procuratura raională Soroca
În comun cu CI „La strada‖ s-a desfăşurat o masă rotundă „Traficul de fiinţe umane —
probleme şi soluţii‖ la care au participat directorii educativi, organizatorii şi diriginţii din
raion.
În septembrie a anului au fost instruiţi specialişti din domeniile social, medical şi organelor de
drept, organizat cu suportul financiar al Departamentului SUA şi implementat de către
MMPSF în parteneriat cu OIM.

Membrii comisiei teritoriale
directorii educativi, organizatorii
diriginţii din raion

La 20 martie 2012 - masă rotundă la nivel republican cu genericul ,,Monitorizarea şi
evaluarea a gradului de implementare a Strategiei Sistemului Naţional de Referire pentru
Protecţia şi Asistenţa victimelor şi potenţialilor victime ale traficului de fiinţe umane, la care
au fost prezentate activitatea echipei multidisciplinare şi bunele practici din teritoriu.
Instruirea 38 asistenţilor comunitari, în rezolvarea problemelor victimelor şi potenţialilor
victime ale traficului de fiinţe umane. Trening-urile au avut ca scop diminuarea numărului
potenţialelor victime in cadrul Centrului de plasament Cuplu părinte –copil, or. Corneşti.

Coordonator EMD, şef DAPSF

Ungheni

şi

84 specialişti din domeniile social, medical
şi organelor de drept.

38 asistenţilor comunitari

5. Parteneriat şi cooperare
O tendinţă constatată în Raportul anual antitrafic 2011 23, ce se referea la
creşterea numărului de cazuri înregistrate de TFU în scop de exploatare prin muncă, a
determinat CN CTFU, conform Deciziei Primului Ministru, să traseze în sarcina CT,
includerea reprezentantului Inspecţiei Muncii în calitate de membru al CT.
Sesizările venite în adresa SP din partea CT (Sângerei, Cimişlia), procesele
verbale (Soroca, Sângerei, Şoldăneşti, Leova) au reflectat admiterea cazurilor de TFU
în scop de exploatare prin muncă pe teritoriul ţării noastre.
Beneficiind de informaţia CT Leova, poate fi remarcat că, pe parcursul anului
2012 reprezentanţii inspecţiei teritoriale de muncă au efectuat 183 de controale la 154
de agenţi economici, cu un efectiv de peste 2630 de lucrători dintre care cca. 1038
sunt femei. Din cei 154 de agenţi economici supuşi controlului la 26 de agenţi
economici din cadrul a 13 primării din r.Leova, au fost depistate cazuri de folosire a
muncii nedeclarate, şi anume 112 persoane, din care 66 femei şi 15 minori.
În urma efectuării controlului şi a materialelor acumulate, la întreprinderile
supuse controlului s-au întocmit PV de control, iar faţă de angajatori s-au întocmit PV
de contravenţie în baza art.58 ( antrenarea minorului la munci care prezintă pericol
pentru sănătatea lui), 551 (utilizarea muncii nedeclarate) şi art.55 alin.(2) (încălcarea
legislaţiei privind protecţia muncii faţă de minori) din Codul Contravenţional al
Republicii Moldova, care au fost înaintate spre examinare instanţei de judecată
Leova.
Ulterior, în urma examinării cazurilor şi a materialelor acumulate de inspectorii
de muncă, instanţa de judecată s-a pronunţat asupra tuturor cazurilor, recunoscându-i
vinovaţi pe angajatori de încălcările indicate în PV cu privire la contravenţie, şi
aplicându-le sancţiuni administrative sub formă de amendă judiciară. De menţionat
că, majoritatea cazurilor au fost depistate în agricultură şi comerţ. Minorii erau
implicaţi la lucrări de doborâre a arborilor şi culegere a frunzelor de tutun.
Pe lângă abordarea pro-activă de combatere a fenomenului TFU utilizată de
către inspectorii muncii, respectivii specialişti au un rol important în identificarea şi
referirea cazurilor, la nivel de CT ori la nivel de EMD.
Tabelul de mai jos reflectă informaţia cu privire la numărul reprezentanţilor
Inspecţiei Muncii ce au fost incluşi în calitate de membri ai CT .
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Tabel nr. 7
Lista raioanelor unde a fost inclus
reprezentantul Inspecţiei Muncii în componenţa
Comisiei teritoriale
Mun. Chişinău
Şoldăneşti
Mun. Bălţi
Soroca
Basarabeasca
Teleneşti
Briceni
Ocniţa
Cantemir
Orhei
Căuşeni
Rîşcani
Criuleni
Sîngerei
Edineţ
Floreşti
Făleşti
Leova
18 Comisii teritoriale au revizuit componenţa

Astfel, pe parcursul anului 2012, 18 CT au evaluat deciziile sus menţionate,
incluzând în componenţa lor, reprezentantul Inspecţiei Muncii în calitate de membru
al Comisiei.
În contextul prevederilor Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii
2012-201624, cu privire la consolidarea sistemului de justiţie pentru copii, este
prevăzută activitatea de creare a spaţiilor special amenajate pentru victimele–martori
vulnerabili, în special copii. Drept urmare, CT au fost responsabilizate (urmare a
şedinţei din 8 iunie 2012) să coordoneze identificarea spaţiilor prietenoase, în vederea
acordării serviciilor de mediere şi audiere legală a copiilor victime-martori.
Conform informaţiei recepţionate:
- În 7 raioane - au fost parţial dotate camerele de audieri (Hânceşti, Ungheni,
Criuleni, Edineţ, Şoldăneşti, Ştefan-Vodă, Chişinău);
- În 15 raioane – a fost identificat spaţiul necesare pentru camera de audiere
(Drochia, Călăraşi, Cahul, Glodeni, Cimişlia, Sîngerei, Cantemir, Leova,
Căuşeni, Orhei, Ocniţa, Soroca, Făleşti, Anenii-Noi, Bălţi);
- 13 raioane nu au identificat spaţiul necesar pentru amenajarea camerei de
audieri (Nisporeni, Dubăsari, Donduşeni, Teleneşti, Rezina, Străşeni, Râşcani,
Ialoveni, Briceni, Basarabeasca, UTA Găgăuzia, Taraclia, Floreşti).
Abordând aspectul ce ţine de conlucrarea la nivel APL, procesele verbale ale
şedinţelor Comisiilor teritoriale au subliniat faptul că predomină dificultăţile de
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relaţionare cu primarii APL de nivel I (comunelor), deoarece nu abordează
fenomenul TFU ca o problemă prioritară. Totodată, rapoartele şi vizitele de
monitorizare au scos în lumină că asistenţii sociali comunitari au în sarcina lor
întreaga responsabilitate pentru funcţionarea EMD la nivel local, ceea ce presupune
un management al timpului nefuncţional şi care dezavantajează intervenţia propriuzisă a specialiştilor la identificarea sau asistenţa victimelor şi/sau a potenţialelor
victime ale TFU.
O altă problemă ce predomină, ţine de buna funcţionare a EMD – lor. Astfel,
lipsa spaţiilor (birourilor) separate pentru activitatea responsabilului EMD şi
asigurarea unui safeu bine securizat pentru păstrarea dosarelor victimelor şi sau
potenţialelor victime ale TFU, reprezintă un impediment în asigurarea
confidenţialităţii cazurilor. Urmare a Deciziei sus-menţionate, s-au conformat
solicitării respective 7 raioane (Teleneşti, Şoldăneşti, Hânceşti, Ungheni, Ocniţa,
Cantemir, Râşcani).
Totodată, o problemă rămâne a fi insuficienţa serviciilor de asistenţă
psihologică destinate reabilitării victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Deşi, pe
parcursul anului 2012, Secretariatul permanent în cooperare cu membrii Comisiilor
teritoriale au fost în proces de identificare a numărului total de psihologi aflaţi la nivel
raional, acest număr s-a dovedit a fi unul specific şi relativ, majoritatea psihologilor
făcând parte din instituţiile de învăţământ preuniversitare. Ne dăm bine seama, că în
procesul de audiere a copiilor victime martori, cât şi în procesul de consiliere,
reintegrare a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, se accesează resursele
umane de la nivel central, fie din cadrul Centrului de asistenţă şi protecţiei a
victimelor TFU, fie din cadrul ONG-urilor specializate, precum CI „La Strada‖,
CNPAC, CIDDC. Dar aceasta este o soluţie de moment, şi nicidecum nu poate
rămâne soluţia ideală. În acest sens, priorităţile politicilor naţionale urmează a fi
orientate pe formarea şi consolidarea capacităţilor psihologilor şi motivarea lor în
angajarea centrelor existente în ţară. Totodată, includerea unui curriculum de instruire
obligatoriu în instituţiile de învăţământ universitar de profil, reprezintă una din
priorităţile trasate de către Secretariatul Permanent pentru anul 2013.
Responsabilizarea treptată a Comisiilor teritoriale, prin elaborarea unui Plan de
acţiuni bine structurat, cu termeni limită, obiective specifice, actori anti-trafic
responsabili de implementarea acţiunilor viabili şi stabilirea indicatorilor de impact
reali este prima etapă pentru sistematizarea activităţii anti-trafic la nivel de raion.
Consultarea şi realizarea activităţilor destinate Comisiilor teritoriale din Planul
naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013
rămâne a fi o provocare în implementarea politicilor naţionale la nivel local.

IV. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
1.Una din recomandările Raportului privind traficul de persoane al
Departamentului de Stat al SUA (ediţia 2012) scoate în evidenţă necesitatea
revitalizării activităţii CT.
Recomandare: În vederea eficientizării CT este necesară elaborarea unui Model standard de elaborare a Planurilor de activitate a CT, care să reflecte abordarea
sistemică a politicilor naţionale şi la nivel de APL. Totodată, este necesar pentru
viitor de elaborat şi un Program de instruire pentru membrii CT.
2.Deşi rapoartele CT au ţinut cont în mare parte de indicatorii furnizaţi de către
SP, unele din ele au purtat un caracter specific, abordând fie din perspectiva prevenire
şi protecţie, fie din perspectiva de combatere, respectiv se constată o abordare
sistemică imperfectă.
Recomandare: CT vor asigura transferul de informaţie/suportul informaţional din
perspectiva celor 4Ps. Totodată, secretarul CT va participa la şedinţele EMD, pentru a
asigura fluxul informaţional a cazurilor discutate la şedinţele EMD şi deciziile
stabilite în cadrul şedinţelor CT.
3. Dispoziţia Prim-ministrului emisă în urma şedinţei comune a CNCTFU cu
preşedinţii CT din 8 iunie 2012 a oferit posibilitatea de implementare ulterioară a
politicii naţionale antitrafic la nivel de APL. Cu toate acestea, directivele emise nu au
fost preluate integral de toate CT. CT le vor continua să preia bunele practici ale CI
„La Strada‖ în procesul de identificare, amenajare şi dotare a spaţiilor prietenoase
audierii a martorilor vulnerabili, în special copii
Recomandare: Conformarea CT la Dispoziţia Prim-ministerului, prin revizuirea
componenţei CT în vederea includerii reprezentantului Inspecţiei muncii în calitate de
membru; asigurarea birourilor separate pentru responsabilii EMD, în vederea
asigurării confidenţialităţii cazurilor.
4. Pe parcursul anului 2012, CT au demonstrat disponibilitatea de a implementa
acţiuni de sensibilizare şi prevenire a TFU la nivel local, astfel 60 % din CT au
întreprins acţiuni de prevenire în cadrul Săptămânii de luptă antitrafic.
Recomandare: CT să continue pe parcursul anului 2013 organizarea activităţilor de
prevenire antitrafic şi să se implice activ în organizarea Săptămânii de luptă împotriva
TFU, ediţia a 2-a.
Recomandare: Implicarea activă a mass-mediei locale, (reţeaua AICI TV şi alte
posturile locale) în difuzarea pe larg a spoturilor de sensibilizare realizate la nivel
central.
5. La nivel raional există în mediu, 5 centre ce ar răspunde nevoilor de bază
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU.
Recomandare: Revizuirea capacităţii instituţionale a centrelor existente ce vor
răspunde nevoilor victimelor TFU, la nivel raional/comunitar.

V. ABREVIERI
APL/APC - Autoritate Publică Locală/Autoritate Publică Centrală
ART. – Articol
AT/MOFM – Agenţia Teritorială/Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Comisie teritorială/municipală – Comisia teritorială/municipală pentru combaterea traficului de
fiinţe umane
CCTP – Centrul pentru combaterea traficului de persoane
Com. – Comunitate
CI „La Strada‖ – Centrul internaţional pentru protecţia şi promovarea drepturilor femeii „La
Strada‖
CIDDC – Centrul de informare şi documentare cu privire la dreptul copilului
CAP – Centrul de asistenţă şi protecţie pentru victime şi potenţiale victime ale traficului de fiinţe
umane
CP – Cod penal
CPP – Cod de procedură penală
CPR – Comisariatul de poliţie raional
CMF – Centrul medicilor de familie
Comitetul Naţional (CTFU) – Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane
CNPAC – Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului asupra Copilului
DASPF – Direcţia Asistenţă socială şi protecţie a familiei
DGÎTS – Direcţia Generală de Învăţământ Tineret şi Sport
DPDC - Direcţiilor de protecţie a drepturilor copilului
EMD - Echipe multidisciplinare
HG – Hotărârea Guvernului
MAI – Ministerul Afacerilor Interne
MdM – Asociaţia Obştească „Medicine du Monde‖
ME – Ministerul Educaţiei
MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
MS – Ministerul Sănătăţii
Mun. – municipiu
OI – Organizaţii Internaţionale
OIM – Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
ONG - Organizaţie non-guvernamentală
OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
R. – raion
SNR – Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime
ale traficului de fiinţe umane
SP – Secretariatul permanent
Terre des Hommes – Fundaţia Elveţiană ―Terre des Hommes‖
TFU – Trafic de fiinţe umane
TV – televiziune
VF – violenţa în familie
VTFU – Victime ale traficului de fiinţe umane

