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MATRICEA ACTIVITĂŢILOR

Nivel central Nivel local

Planuri de acţiuni 

locale  

peste 

100 de activităţi

Mai mult de 

13 activităţi



NIVEL CENTRAL
Săptămâna antitrafic

15 octombrie

FLASHMOB – susţinerea şi incluziunea socială reuşită a victimelor TFU
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FLASHMOB – susţinerea şi incluziunea socială reuşită a victimelor TFU



Săptămâna antitrafic

16 octombrie

Lecţia publică cu genericul „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 

umane.Tendinţe şi perspective”

Grup ţintă: 100 studenţi

Anii de studiu: 2 – 4

Facultatea: Drept, 

Asistenţă Socială

4 universităţi



Săptămâna antitrafic

16 octombrie

Lecţia publică cu genericul „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 

umane.Tendinţe şi perspective”

Teatru Forum –

metodă psiho-socială 

a teatrul celui oprimat

"Acţionează în scenă pentru 

securitate în viaţă"



Săptămâna antitrafic

17 octombrie

Lecţia publică cu genericul „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 

umane.Tendinţe şi perspective”

Grup ţintă: 120 studenţi

Anii de studiu: 2 – 4

Facultatea: Jurnalism 

şi ştiinţe ale comunicării

4 universităţi



Săptămâna antitrafic

17 octombrie

Lecţia publică cu genericul „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 

umane.Tendinţe şi perspective”

Jurnalişti de 

Investigaţie:

Republica Moldova 

România



Săptămâna antitrafic

18 octombrie

Expoziţia de fotografie “aRtitudine împotriva traficului de fiinţe umane”

Lansarea oficială a expoziţiei

Decernarea premiilor



Săptămâna antitrafic

18 octombrie

Expoziţia de fotografie “aRtitudine împotriva traficului de fiinţe umane”

Alex MURUG

Premiul I 

“Eu nu sunt o 

bucată de carne,

sunt un zâmbet de copil” 



Săptămâna antitrafic

18 octombrie 

Talk show “Bună seara”, 19:55 – National TV Channel

Secretariatul Permanent

General Prosecutor’s Office

Centre for combating trafficking in persons

Ministry of Labour, Social Protection and Family 

Psychologist  IC “La Strada”

Shelter for Victims of THB 

Municipal Court  



Săptămâna antitrafic

20 octombrie 

Proiecţia filmului mut – „CALEA RUŞINII”

350 tineri din instituţiile de învăţământ preuniversitar au

fost prezenţi la eveniment

Coloana sonoră a fost susţinută live de muzicieni  din Cracovia.

Organizatori:

Centrul Internaţional „La Strada” şi Institutul Polonez din Bucureşti

Parteneri: 

Secretariatul permanent

Ministerul Educației al Republicii Moldova



NIVEL LOCAL
Săptămâna antitrafic

15-20 octombrie

sensibilizarea publicului larg asupra riscurile fenomenului traficului de fiinţe 
umane:

• Difuzarea pe larg a DVD-urilor cu spoturi sociale la posturile de televiziune locală, 
diseminarea şi multiplicarea lor –vizionarea în şcoli;

• Plasarea pliantelor informative în locurile publice;

• Organizarea Flashmob (or. Cahul, mun. Bălţi, Cimişlia)

• Teatru forum (Donduşeni, Drochia, Soroca, Orhei, Bălți, Chișinău,Ungheni.)

• Întâlniri publice cu populaţia din raioane şi comunităţi

• Reportaje în presa scrisă/Interviuri la posturile de televiziune locale

consolidarea capacităţilor specialiştilor în domeniul antitrafic:

• Seminare de instruire, mese rotunde, grupuri de lucru interinstituţionale,
interdepartamentale, regionale .

ex: şedinţe ale membrilor EMD, şedinţe ale Comisiilor Teritoriale,

şedinţă comună la nivel central cu prestatori de servicii în domeniul anitrafic.

ex:Şedinţe cu 16 primari şi 40 ingineri cadastrali.



NIVEL LOCAL
Săptămâna antitrafic

15-20 octombrie

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

• Expoziţii de fotografie;

• Concursuri de esee;

• Dezbateri în domeniul antitrafic în şcoli (ore de dirigenţie, organizarea de 
teatru forum, educaţie civică). 

• Gazete de perete în instituţiile de învăţământ

• Şedinţe cu părinţii (în incinta primăriilor) – Nisporeni, Sângerei etc.

• Inspectoratul de poliţie în parteneriat cu asistenţii sociali şi cadrele didactice 
au organizat întâlniri cu grupuri de risc. 

dezvoltarea serviciilor adresate victimelor şi potenţialelor victime ale TFU

• Programe mutuale de consiliere a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU;

• Ex: Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale 
TFU din or. Căuşeni - au organizat o serie de şedinţe cu scopul de susţinere 
mutuală, împărtăşirea experienţelor între victimele şi potenţialele victime ale 
TFU plasate în centru. 



RESULTS

• 70% din comisii teritoriale au implementat activitatea

• cca 12 agenţii mass-media au prezentat acţiunile antitrafic;

• numărul accesărilor pe site-ul www.antitrafic.gov.md a crescut de
aproximativ 3 ori (de la 100 vizualizări la 300 pe zi); 

• 500 vizualizări zilnice pe Facebook

• 3 apelurile directe venite din partea cetăţenilor

TEATRU Forum

• cca. 935 de tineri (529 fete şi 249 băieţi) şi 150 maturi, cadre 
didactice, specialişti în domeniul TFU; 

• app.8200 de pliante, 12500 carduri informaţionale distribuite; 

• cca. 45 de seminare informative în cadrul a 16 instituţii 
preuniversitare unde au participat în jur de 1134 studenţi şi 25 
organizate de CI “La Strada”;

• Planuri de acţiuni raionale şi locale  

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


RESULTS


