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Notă informativă  

asupra activităţii realizate de către Secretariatului permanent pe parcursul I-ului semestru al 

anului 2014 

 

Consolidarea cadrului instituţional al Secretariatului permanent  

 

1. La 22 ianuarie curent, Secretariatul permanent al CN CTFU a obţinut statutul juridic de secţie, în 

cadrul Cancelariei de Stat. În perioada imediat următoare, Secretariatul permanent s-a aflat în 

proces de consolidare instituţională, a fost organizat concurs cu privire la ocuparea funcţiilor 

vacante. Urmare a procedurii de selecţie, Secretariatul permanent este constituit din: 

 Şef al Secretariatului permanent, secretarul Comitetului naţional pentru  combaterea 

TFU 

 Consultant principal pe probleme juridice 

 Consultant principal în domeniul monitorizării şi comunicării eficiente  

 Consultant principal pe probleme sociale 

 

Raportare către instituţiile europene şi internaţionale   

 

2. Pe parcursul lunii ianuarie - februarie Guvernul RM a prezentat către Guvernul SUA 

(Departamentul de Stat al SUA) informaţie cu privire la eforturile întreprinse în anul 2013 pe 

segmentul Antitrafic. Aceasta a presupus o implicare participativă a întregii comunităţi antitrafic, 

iar Secretariatul permanent s-a aflat într-un proces continuu de colectare a informaţiei relevante, 

armonizare a datelor şi raportare către Ambasada SUA în baza a 28 de întrebări tip.  

 

3. La 11 iunie 2014, Guvernul RM a prezentat către Comitetul Părţilor a Convenţiei CoE pentru 

prevenirea şi combaterea TFU, Raportul naţional cu privire la gradul de realizare a 

recomandărilor grupului de experţi GRETA. Procedura de elaborare, consultare şi avizare a fost 

coordonată de către Secretariatul permanent. La elaborarea, traducerea Raportului am beneficiat 

de suportul tehnic al Misiunii OSCE în Moldova.  

 

4. În contextul solicitării MAEIE şi a UNODC Viena, Secretariatul permanent a coordonat procesul 

de colectare şi verificare a informaţiei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 

reflectată în proiectul Raportului global UNODC 2014 şi completarea chestionarului pentru anul 

2013, alături de Procuratura Generală şi Ministerul Afacerilor Interne (Centrul pentru 

combaterea traficului de persoane). În 18 iunie materialele au fost expediate în adresa MAEIE. 

 

5. Pe parcursul perioadei ianuarie – iunie 2014, Secretariatul permanent a coordonat procesul de 

colectare a informaţiei şi a răspuns la 15 solicitări oficiale parvenite de la: autorităţile publice 

naţionale (MAEIE, MJ, MMPSF, INJ), organizaţii internaţionale (Walk Free Foundation, 

UNODC Viena), instituţii internaţionale   (Secretariatul executiv al Convenţiei Consiliului 

Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, GRETA, Departamentul de Stat al 

SUA).   

 

Acţiuni strategice ale Secretariatului Permanent de planificare şi coordonare  

 

6. În perioada 7-8 februarie, Secretariatul Permanent în cooperare cu Agenţia Naţiunilor Unite  

pentru Crimă şi Droguri (UNODC), Viena au organizat un atelier de lucru, în vederea 

identificării acţiunilor strategice pentru o nouă propunere de proiect în domeniul politicii 

antitrafic. Acest atelier a reunit reprezentanţi ai organelor de drept, protecţia socială şi parteneri, 

servind drept platformă şi de planificare a acţiunilor pentru anul 2014 şi a schimbului de 

priorităţi.   

 

7. Pe parcursul lunii februarie, Secretariatul Permanent a fost implicat în coordonarea procesul de 

colectare a avizelor, definitivare şi promovare a proiectului HG pentru aprobarea Planului 

Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 2014-2016. La data de 11 iunie 
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2013, Proiectul a fost aprobat în cadrul şedinţei Guvernului. Prin urmare, conform hotărârii 

Guvernului, Inspectoratul General al Poliţiei, Biroul Relaţii cu Diaspora şi Inspectoratul de Stat 

al Muncii au devenit membri ai Comitetului Naţional. 

 

8. În 5 aprilie curent, Secretariatul permanent a participat la şedinţa Comisiei municipale antitrafic 

unde a fost pusă în discuţie, necesitatea identificării unui mecanism de sancţionare a părinţilor 

care-şi lasă copiii fără îngrijire, identificarea unei platforme de sustenabile a proiectului „Insula 

Speranţei” (instituţie care acordă plasament, instruire şi suport în iniţierea unei afaceri), 

diferenţele între rolul Comisiei teritoriale şi a Echipei multidisciplinare teritoriale. 

 

În 6 iunie specialişti din cadrul Secretariatului Permanent alături de un reprezentant al Centrului 

de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU au participat la un seminar 

organizat de către Comisia teritorială Cimişlia, unde au fost puse în discuţie şi prevederile HG 

Nr. 228 din 28.03.2014 cu privire la Regulamentul de activitate a Echipelor Multidisciplinare şi 

rolul preşedintelui Comisiei teritoriale.  

 

9. La 18 aprilie a fost organizată şedinţa Comitetului naţional pentru combaterea TFU. În cadrul 

şedinţei au fost prezentate şi aprobate Raportul naţional pentru prevenirea şi combaterea TFU în 

perioada anului 2013 şi Raportul de implementare SNR pentru perioada anului 2013. Un alt 

subiect abordat a fost şi importanţa implicării Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor în vederea realizării activităţilor de prevenire a TFU prin intermediul instruirii 

specialiştilor care activează în domeniul transportului internaţional terestru şi aerian.  

 

10. În perioada de raportare, Secretariatul permanent a elaborat Raportul naţional pentru prevenirea 

şi combaterea TFU în perioada anului 2013, care conţine informaţie cu privire la realizările 

obţinute la nivel central şi local de către autorităţile publice şi parteneri în contextul realizării 

Planului naţional pentru anul 2013. Aceasta a presupus colectarea riguroasă a informaţiei din 

partea autorităţilor publice centrale, partenerilor şi comisiilor teritoriale. Raportul a fost elaborat 

cu suportul ICMPD şi este disponibil în limba română pe site-ul www.antitrafic.gov.md. Ulterior 

va fi tradus şi plasată şi varianta engleză a Raportului. 

 

11. La iniţiativa Secretariatului şi cu susţinerea tehnică a Misiunii OSCE în Moldova a fost elaborat 

Raportul de evaluare a politicilor naţionale antitrafic pentru ultimii 4 ani, realizat de expertul 

naţional independent Daniela Misail-Nichitin. În vederea definitivării acestui raport, 

Secretariatul permanent, în 6 mai 2014 a organizat 2 consultări cu reprezentanţii comunităţii 

antitrafic pentru a evalua gradul de implementare şi impactul Planurilor naţionale. Raportul a 

fost prezentat şi validat  în cadrul Şedinţei Tehnice de Coordonare al OSCE în data de 11 iunie 

curent.  

 

12. În vederea implementării Planului naţional pentru anii 2014-2016, în prima decadă a lunii iunie 

2014, Secretariatul Permanent a avut o serie de şedinţe bilaterale de planificare şi prioritizare a 

acţiunilor cu 6 instituţii publice centrale şi parteneri (OSCE, Procuratura Generala, Biroul Relaţii 

cu Diaspora, Terre des Hommes, Centrul Internaţional „La Strada”, Organizaţia Internaţională 

pentru Migraţie). 

 

Preluare şi schimb de bune practici   

 

13. În 17-18 februarie, o delegaţie a Republicii Moldova, compusă din  experţi naţionali din 

domeniul prevenirii şi combaterii TFU, reprezentantul Ambasadei RM în Austria au participat la 

lucrările Conferinţei Internaţionale „Nu pentru Vânzare – Eforturi comune împotriva traficului 

de fiinţe umane, la Viena, Austria. În paralel,  la iniţiativa Secretarului Comitetului naţional şi cu 

suportul ICMPD şi OSCE, a fost organizată şi şedinţa operativă a Coordonatorilor Naţionali în 

domeniul Antitrafic din Sud-estul Europei (CNAT), în cadrul căreia s-a planificat organizarea 

şedinţei ordinare a Coordonatorilor Naţionali Antitrafic din Sud Estul Europei sub egida 

http://www.antitrafic.gov.md/
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Secretariatului Permanent şi susţinută financiar şi logistic de către Misiunea OSCE în RM şi care 

va avea loc la Istanbul în data de 25-26 iunie curent.  

 

14. În luna martie, Secretariatul permanent a participat alături de reprezentanţi ai organelor de drept 

şi ai instituţiilor de asistenţă şi protecţie socială la vizita de studiu în Belgrad, Serbia, organizată 

cu suportul Misiunii OSCE în Moldova. Evenimentul a avut drept scop, schimbul de bune 

practici în domeniul coordonării politicilor Antitrafic, investigării infracţiunilor TFU, discutarea 

pe cazuri concrete, asistenţa şi protecţia victimelor TFU.   

 

15. În contextul proiectului “Lupta împotriva traficului de fiinţe umane –   Faza 1”, implementat de 

către ICMPD, o delegaţie compusă din reprezentanţii Centrului pentru combaterea traficului de 

persoane şi a Secretariatului permanent (în calitate de coordonator naţional) a participat la 

lucrările sesiunii de lucru, care a avut loc în Sarajevo (Bosnia şi Herţegovina), stabilind 

priorităţile şi modalităţile de cooperare/lucru pentru următoarea etapă a proiectului (faza a II-a). 

În cadrul proiectului a fost organizată şi o evaluare a necesităţilor de instruire a specialiştilor din 

domeniul antitrafic şi au fost elaborate 3 documente ce vizează: 

 

 Procedurile curente şi practicile de lucru utilizate de către Secretariatul permanent a 

Comitetului Naţional pentru combaterea TFU cu privire la colectarea şi procesarea datelor 

statistice şi informaţiei asigurate de instituţiile publice centrale şi locale  

 Concept cu privire la procedura de monitorizare  şi evaluare a răspunsului instituţiilor 

antitrafic  

 Lista lacunelor şi necesităţilor cu privire la colectarea datelor statistice.  

 

16. În 8-9 mai 2014, Secretariatul permanent a participat la Forumul „Dispariţia copiilor în contextul 

traficului de copii” organizat sub auspiciul Preşedinţiei Greciei al Consiliului Europei în 

Thessaloniki, Grecia. Scopul evenimentului a rezidat în utilizarea şi extinderea liniei fierbinţi 

europene 116000 pentru copii dispăruţi în statele spaţiului european. Un alt subiect important a 

fost şi abordarea politicilor comunitare de protecţie a copilului aflat în circulaţie (on movement). 

 

17. În perioada 26-27 mai, Secretariatul permanent a facilitat organizarea seminarului „Audierea 

copiilor victime - martori ai abuzului / exploatării sexuale” prin asigurarea prezenţei psihologilor 

din 5 raioane adiacente Camerei regionale de audieri din raionul Soroca. În perioada de 

raportare, Secretariatul permanent a participat la cele 3 Şedinţe Tehnice de Coordonare 

organizate de misiunea OSCE în Moldova, asigurând periodic informarea comunităţii antitrafic 

cu informaţie actualizată în domeniul dat.  

 

18. În vederea monitorizării politicilor de prevenire şi combaterea a TFU, Secretariatul permanent a 

solicitat următoarele informaţii:  

 actualizarea componenţei nominale a Comisiilor teritoriale şi a echipelor multidisciplinare 

teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire, copiile planurilor de activitate anuale şi 

agendelor şedinţelor Comisiilor teritoriale conform HG nr. 228 din 28.03.2014; 

 

19. Pe parcursul perioadei de raportare, Secretariatul permanent a găzduit mai multe întâlniri cu 

omologi externi, vizite de studiu, precum: 

 15 februarie – şedinţă bilaterală cu Alberto Andreani, Ofiţer de programe în cadrul 

Secretariatului OSCE din Viena, în vederea identificării priorităţilor în domeniul 

antitrafic cu posibilitatea finanţării lor;  

 15 mai – şedinţă bilaterală cu reprezentanţi NORLAM din Norvegia în vederea evaluării 

independente a eficienţei programelor implementate în Republica Moldova şi stabilirea 

priorităţilor de cooperare pentru viitor;  

 21 mai – şedinţă skype cu Akash Radia, reprezentant al ISIS - Europe, în vederea 

negocierii unei propuneri de proiect susţinută de EIDHR al Comisiei Europene;  
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 La 10 iunie – şedinţă cu reprezentanţii Ministerului responsabili de cetăţenii marocani cu 

domiciliul în străinătate şi afaceri migraţionale şi Misiunii Organizaţiei Internaţionale 

pentru Migraţie din Maroc. Şedinţa a avut drept scop împărtăşirea bunelor practici pe 

care Guvernul Republicii Moldova le-a înregistrat în domeniul prevenirii şi combaterii 

traficului de fiinţe umane. În context, discuţiile s-au axat pe rezultatele obţinute în 

dezvoltarea cadrului legal şi instituţional, inclusiv a Sistemului Naţional de Referire, dar 

şi a mecanismului de planificare, monitorizare şi evaluare a politicilor naţionale 

antitrafic; 

 17 iunie – întâlnire oficială cu consulul Regatului Olandei, domnul Dr. R.J.M. de Groof 

şi domnul Sjaak Aarsen, ofiţer de legătură România, Bulgaria, Ungaria şi Moldova 

specializare pe traficul de fiinţe umane, pornografie infantilă, turismul sexual al copiilor; 

 În 19 iunie – întrevedere cu reprezentanţii Ambasadei Franţei în Republica Moldova, 

reprezentantul Guvernului Franţei la Oficiul Organizaţiilor internaţionale la Viena, 

reprezentantul ONG „” din s. Ucrainca, raionul Căuşeni; 

 În 20 iunie – întrevedere cu reprezentanţii Ambasadei SUA în Republica Moldova.   

 

 

 


