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Anexa 5 

  

 

CHESTIONAR 

privind comunicarea în cadrul Sistemului naţional de prevenire  

şi combatere a traficului de fiinţe umane 

Secretariatul Permanent (SP) al Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe 
Umane a lansat, cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), Misiunea în 
Moldova, procesul de elaborare a Strategiei de comunicare pentru anii 2012-2013. Pentru o mai 
bună abordare a respectivei Strategii, SP şi OIM Moldova desfăşoară un mini-sondaj instituţional 

în vederea obţinerii rapide de comentariișşi sugestii privind perceperea rolului SP şi comunicarea 
în cadrul Sistemului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (pe scurt, 
Sistemul ANTITRAFIC).  

Vă rugăm respectuos să completaţi sondajul pînă la data de 20 august 2012 şi să-l transmiteţi 
la OIM prin fax (+ 22 23 28 62)  sau e-mail (nmotriuc@iom.int). Pentru contact: Nelly Motriuc, 
Asistent în comunicare, OIM, tel: 068 249 799 
 

I. Ce tip de instituţie reprezentaţi? 
(Bifaţi varianta potrivită) 

1.  Guvern/Minister (Subdiviziunile)   

2.  Organ de forţă  

3.  Agenţie guvernamentală   

4.  Autoritate publică locală (raion/municipiu, localitate)   

5.  Comisie teritorială sau echipă multidisciplinară (nivel raional)  

6.  Ambasadă sau organizaţie internaţională   

7.  Societatea civilă  

8.  Presa  

9.  Altele (specificaţi)  

 
II. Cum consideraţi, care este misiunea Secretariatului permanent în Sistemul 

ANTITRAFIC? 
[Marcaţi cel mult 3 roluri pe care le condsideraţi cele mai importante]  

1.  
Ca o subunitate logistico-operaţională a Comitetului Naţional pentru 
Combaterea Traficului de Fiinţe Umane 

 

2.  Ca o subunitate de coordonare a activităţilor antitrafic la invel naţional  

3.  
Ca o entitate de formulare şi promovare a cadrului legislativșşi a 
politicilor antitrafic 

 

4.  
Ca o subunitate de monitorizare şi raportare cu privire la fenomenul şi 
acţiunile antitrafic 

 

5.  Ca un catalizator al eforturilor comune şi al parteneriatelor antitrafic  

6.  Altele (specificaţi)  
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III. Cum puteţi să apreciaţi cooperarea cu SP în cadrul Sistemului ANTITRAFIC ? 
 

 
IV. Cum apreciaţi modul în care SP comunică cu instituţia Dvs. ? 

 

1.  Foarte eficient  

2.  Eficient  

3.  Relativ eficient  

4.  Puţin eficient  

5.  Deloc eficient  

 

V. Ce fel de instrumente/modalităţi ar trebui să utilizeze SP pentru a îmbunătăţi 
comunicarea/cooperarea cu partenerii/actorii antitrafic şi a spori vizibilitatea 
activităţilor actorilor în domeniul prevenirii şi combaterii TFU ? 

(mai multe variante de răspuns sunt posibile) 

1.  Pagina-web proprie cu instrumente moderne de informare/comunicare  

2.  Buletin informativ în format electronic  

3.  Buletin informativ în format tipărit  

4.  Materiale cu caracter info-promoţional (broşure, leaflete, fluturaşe, etc)  

5.  
Colaborare cu presa naţională şi locală (sesiuni de instruire, tururi de 
presă,cluburi de presă, concurs reportaje şi articole de investigaţie în 
domeniul traficului de fiinţe umane) 

 

6.  Întilniri bilaterale şi multilaterale, şedinţe de lucru, tururi de studiu, ect   

7.  Conferinţe de presă, mese rotunde, şedinţe publice, întâlniri tematice   

8.  Evenimente de promovare şi campanii de sensibilizare a opiniei publice 
în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane 

 

9.  Prezentarea publică a principalelor rapoarte antitrafic naţionale, 
regionale şi globale 

 

10.  Întruniri regionale cu partenerii/actorii antitrafic din teritoriu (inclusiv cu 
APL) 

 

11.  Consultări publice pe marginea unor acte legislative şi politici antitrafic 
în pregătire 

 

12.  Alte (specificaţi)  

VI. Consideraţi necesară crearea de grupuri de lucru tematice cu participarea specialiştilor 
şi experţilor din diverse Ministere şi Agenţii de resort? 

1.  Foarte necesară  

2.  Necesară   

3.  Relativ necesară  

4.  Nu este necesară  

 

1.  Foarte importantă   

2.  Importantă  

3.  Relativ importantă  

4.  Deloc importantă  
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VI. SP doreşte să identifice o expresie concludentă (slogan, şir de obiective-cuvinte sau 
frază-cadru sugestivă) pentru utilizarea pe larg în cadrul Strategiei sale de 
comunicare şi care ar fi de maximă expresivitate pentru misunea şi rolul SP. Vă 
propunem cîte 3 variante în cadrul a 3 modalităţi de abordare a expresiei dorite, cu 
rugăminrtea să marcaţi varianta pe care o preferaţi în cadrul fiecărei abordări.  

A) SLOGAN 

1.  Împreună împotriva traficul de fiinţe umane   

2.  Uniţi împotriva traficului de fiinţe umane  

3.  Să oprim traficul de fiinţe umane astăzi pentru a asigura viitorul de mâine   

 
B) OBIECTIVE-CUVINTE 

 

1.  Coordonare. Acţiune. Monitorizare  

2.  Coordonare. Parteneriat. Acţiune. Monitorizare   

3.  Prevenire. Combatere. Parteneriat. Monitorizare. Raportare   

 
C) FRAZĂ-CADRU 

 

1.  Parteneriat strategic împotriva traficului de fiinţe umane  

2.  Cadrul național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane  

3.  Acțiune comună de combatere a traficului de ființe umane în Moldova  

 

VII. Care dintre cele trei abordări ale expresiei, date la p.VIII, vi se pare că este mai 

relevantă pentru reflectarea rolului şi obiectivelor SP ? 

1.  Abordarea prin SLOGAN  

2.  Abordarea prin OBIECTIVE-CUVINTE  

3.  Abordarea prin FRAZĂ-CADRU   

 

 

VĂ MULŢUMIM FOARTE MULT  
PENTRU COMPLETAREA PREZENTULUI CHESTIONAR  

ŞI PARTICIPARE ÎN SONDAJ 
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REZULTATELE SONDAJULUI 

 

Au fost receptionate 28 de chestionare de la reprezentantii Guvernului/Ministerelor, Autoritatilor 

Publice, Comisiile teritoriale si organizatiile non-guvernamentale, dintre care:  

Guvern - 10 

Organizatii internationale - 2 

Agentia guvernamentala - 1 

Comisiile teritoriale si autoritatile publice locale – 15  

 

Observarile generale:  

I. Guvern  

Toti respondenti  din partea Guvernului au recunoscut ca misiunea Secretariatului Permanent este in 

primul rind coordonarea activitatilor antitrafic la nivel national. 80 % de respondenti considera ca 

Secretariatul este o subdiviziune de monitorizare si raportare cu privire la fenomenul si actiunile 

antitrafic. 50 % de respondenti au recunoscut Secretariatul Permanent drept un catalizator al eforturilor 

comune si al parteneriatelor antitrafic.  

Importanta cooperarii cu SP in cadrul Sistemului antitrafic a fost recunoscuta foarte importanta de 50 % 

de respondenti. 

La intrebarea despre modul in care SP comunica cu institutiile de stat – 50 % de respondenti au 

recunoscut ca acest mod este foarte eficient, 80% - eficient si 10% - relativ eficient.  

In ce priveste instrumente/modalitati utilizate pentru imbunatatirea comunicarii/cooperarii cu 

partenerii/actorii antitrafic pentru a spori vizibilitatea activitatilor actorilor in domeniul prevenirii si 

combaterii TFU – 80 % de respondenti au recunoscut crearea si buna functionarea a paginii web cu 

instrumente moderne de informare/comunicare ca cea mai buna modalitate de comunicare si 

promovare a activitatilor antitrafic. 60 % de respondenti au recunoscut intilniri bilaterale si multilaterale, 

sedinte de lucru, tururi de studii, precum si conferinte de presa, mese rotunde, sedinte publice, intilniri 

tematice utile si binevenite. Un accent important trebuie sa fie pus si pe colaborarea cu presa 

internationala/nationala, prezentarea publica a rapoartelor si evenimente de promovare/campanii de 

sensibilizare a opiniei publice in domeniul prevenirii si combaterii TFU (40 % de respondenti). Crearea 

unui buletin informativ in format electronic este util si binevenit pentru 30% de respondenti.  

Deci: cele mai bune modalitati de comunicare dupa respondenti din partea Guvernului sunt considerate 

(in descrestere):  

1. Pagina web  
2. Intilnire bi- si multilaterale, sedinte de lucru, tururi de studiu 
3. Conferinte de presa, mese rotunde, sedinte publice, intilniri tematice 
4. Colaborare cu presa internationala/nationala 
5. Evenimente de promovare si campanii de sensibilizare 
6. Prezentare publica a rapoartelor  
7. Buletin informativ in format electronic 

In ce priveste necesitatea crearii grupurilor de lucru tematice cu participarea specialistilor si expertilor 

din diverse ministere si agentii de resort: 60 % de respondenti au recunoscut necesitatea crearii 

acestor grupuri.  
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In ce priveste sloganul sau fraza-cadru pentru SP: 

80 % de respondenti au optat pentru sloganul “Sa oprim traficul de finite umane astazi pentru a asigura 

viitorul de mine”. Din obiective-cuvinte fraza “Prevenire, Combatere, Parteneriat, Monitorizare si 

Raportare” a fost considerata cea mai reusita de catre 50% de respondenti. Din fraze –cadru “Actiune 

comuna de combatere a traficului de fiinte umane in Moldova” a fost recunoscuta cea mai reusita de 70 

% de respondenti.  

 Daca sa alegem dintre slogan si fraza –cadru – 50 % de respondenti au optat pentru slogan si 

celelalte 50 % pentru fraza cadru.  

 

II. Comisii teritoriale/ autoritatile publice  locale 

Majoritatea respondentilor (80%) au recunoscut ca SP este o subunitate de coordonare a activitatilor 

antitrafic la nivel national. 70% de respondenti au recunoscut SP ca fiind o subunitate de monitorizare 

si raportare cu privire la fenomenul si actiunile antitrafic. 50 % de respondenti au raspuns ca SP este o 

entitate de formulare si promovare a cadrului legislative si a apoliticilor antitrafic. 40 % de respondenti 

au raspuns ca SP este o subunitate logistico-operationala a comitetului national pentru combaterea 

traficului de finite umane si catalizator al eforturilor comune si al parteneriatelor antitrafic. Majoritatea 

respondentilor au recunoscut ca crearea grupurilor de lucru tematice este importanta pentru 

consolidarea activitatilor antitrafic la nivel national, raional si local.  

Majoritatea actorilor anti-trafic (80%) au recunoscut ca cooperarea cu SP in Sistemul antitrafic este 

foarte importanta.  

Modul in care SP comunica cu institutiile respondente a fost evaluat ca fiind eficient de catre 80% de 

respondenti, foarte efficient (30%) si  putin eficient – 20 %.  

Cele mai bune metode de comunicare cu comisiile teritoriale si APL sunt considerate: 

1. Buletin informativ in format electronic (80% de respondenti) 

2. Colaborare cu presa internationala si nationala (60% de respondenti) 

3. Intilniri bi si multilaterale, sedinte de lucru, tururi de studiu (50%) 

4. Evenimente de promovare si campanii de sensibilizare a opiniei publice  in domeniul TFU  

5. Intilniri regionale cu parteneri /actorii antitrafic din teritoriul  

6. Materiale cu caracter info-promotional  

7. Conferinte de presa, mese rotunde, sedinte publice, etc  

8. Consultari publice pe marginea unor acte legislative si politice antitrafic in pregatire  

Mai mult de 60 % de respondenti au recunoscut importanta crearii grupurilor de lucru tematice cu 

participarea specialistilor si expertilor din diverse ministere.  

Daca sa vorbim despre abordarea prin slogan – circa 70% de respondenti au ales fraza ”Sa oprim 

traficul de fiinte umane astazi pentru a asigura viitorul de mine”,  20 % de respondenti au ales fraza 

“Impreuna impotriva traficului de fiinte umane”  si 10 % de respondenti au ales fraza “Uniti impotriva 

traficului de fiinte umane”. In ce priveste abordarea prin cuvinte – obiective – 70 % de respondenti au 

ales fraza”Prevenire. Combatere. Parteneriat. Monitorizare. Raportare” si 30 % au ales fraza 

“Coordonare. Parteneriat. Actiune. Monitorize”. Abordarea prin fraza-cadru a fost evaluata in felul 

urmator: 60 % de respondenti au optat pentru varianta “Cadrul national de prevenire si combatere a 

traficului de fiinte umane”, 30 % au optat pentru fraza “Parteneriat strategic importiva traficului de fiinte 
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umane”  si doar 10% de respondenti au ales fraza ”Actiune comuna de combatere a traficului de fiinte 

umane in Moldova”. 

Daca sa vorbim despre cele trei abordari ale expresiei cea mai relevanta a fost considerata abordarea 

prin obiective cheie de catre 60% de respondenti, 30 % de respondenti au ales abordarea prin slogan 

si doar  10 % de respondenti au ales abordarea prin fraza cadru.  

 

III. Organizatii internationale:  

100 % de respondenti au recunoscut ca SP este in primul rind o subunitate de coordonare a activitatilor 

antitrafic la nivel national. Toti respondeti au confirmat ca cooperarea cu SP in cadrul Sistemului 

Antitrafic este foarte necesara, iar modul in care SP comunica cu partenerii sai internationali este foarte 

eficient. Printre cele mai eficiente instrumente de comunicare repondentii au recunoscut in primul rind: 

1. Pagina web si instrumentele moderne utlizate pentru comunicare si promovarea activitatilor anti-

trafic. 

2. Buletin informativ in format electronic  

3. 50 % respondenti au subliniat importanta producerii si diseminarii materialului cu character promo si 

informational.  

3. Colaborare cu presa internationala si nationala este recunoscuta drept un imperativ, care va spori 

vizibilitatea activitatilor si eforturilor al Guvernului RM in domeniul combaterii si prevenirii TFU. 

4. Evenimente de promovare si campanii de sensibilizare trebuie sa fie permanente si rulate pe 

parcursul anului intreg, cit la nivel national, atit si la nivel raional, local.  

5. Intruniri regionale cu partenerii/actorii antitrafic din teritoriul sunt binevenite dupa parerea 

respondentilor.  

Toti respondentii au confirmat ca crearea grupurilor de lucru tematice este foarte importanta.  

In ce priveste sloganul – respondentii au optat unanim pentru abordarea prin sloganul “Sa oprim traficul 

de fiinte umane astazi pentru a asigura viitorul de mine”. Ca alternativa a fost propusa varianta “Sa 

oprim traficul de fiinte umane astazi pentru viitorul de mine sigur” 

Daca sa vorbim despre abordarea prin cuvinte-obiective – varianta cea mai reusita este “Prevenire. 

Combatere. Parteneriat. Monitorizare. Raportare” 

In ce priveste abordarea prin farza –cadru – 50% de respondenti considera reusita varianta “Cadrul 

national de prevenire si combatere a traficului de fiinte umane”.  

Din cele trei abordari propuse 50% de respondenti considera ca cea mai buna este abordarea prin 

slogan, iar a doua parte a respondentilor opteaza pentru abordarea prin obiective-cuvinte.  

 

IV. Agentia guvernamentala:  

Respondentul este unicul care face parte din aceasta categorie de respondenti, insa vocea lui este la 

fel de importanta pentru rezultatele sondajului. Astfel, respondentul considera ca SP este in primul rind 

o subunitate de coordonare a activitatilor antitrafic la nivel national, precum si este o subunitate de 

monitorizare si raportare cu privire la fenomenul si actiunile antitrafic. Aditional respondentul considera 

ca SP este un catalizator al eforturilor comune si al parteneriatelor antitrafic. 

Respondnetul considera cooperarea cu SP in cadrul sistemului antitrafic foarte importanta, iar relatiile 
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lui cu SP sunt foarte eficiente.  

Printre cele mai bune metode de comunicare respondentul a ales:  

1. pagina web si instrumentele moderne de comunicare 
2. buletin informativ in format electronic 
3. Colaborarea cu presa internationala si nationala 
4. intilniri bilaterale si multilaterale, sedinte de lucru, tururi de studio 
5. evenimente de promovare, campanii de informare si sensibilizare 
6. intilniri regionale cu actorii si paretnerii antitrafic din teritoriul.  

 

Daca sa vorbim despre abordarea prin slogan – respondenul a ales sloganul “Sa oprim traficul de fiinte 

umane astazi pentru a asigura viitorul de mine”, in ce priveste abordarea prin cuvinte-obiective – 

respondentul a ales “Prevenire.Combatere. Parteneriat. Monitorizare. Raportare”, cea mai buna fraza 

cadru este considerata “Actiune comuna de combatere a traficului de fiinte umane in Moldova”.  

Dintre cele trei abordari propuse respondetul a ales abordare prin slogan. 

  

CONCLUZII/RECOMANDARI PENTRU STRATEGIA DE COMUNICARE: 

1. Toti respondenti au fost foarte pozitivi referitor la activitatile si misiunea SP si vad rolul acestui 
organ ca unul foarte strategic in domeniul prevenirii si combaterii TFU in tara: 

2. Participantii la sondaj au evaluat relatiile cu SP ca fiind foarte bune si eficiente.  

3. In procesul de dezvoltare a strategiei de comunicare trebuie de luat in consideratie abordarea 
indiviadula a SP in relatii cu fiecare grup-tinta, reiesind din rezultatele sondajului, adica in relatii 
cu institutii de stat, Guvern, Ministere un accent sporit trebuie sa fie pus pe crearea paginii web 
si actualizarea ei permanenta, organizarea meselor rotunde, sedintelor de lucru, conferintelor 
de presa, în timp ce in relatiile si comunicarea cu comisiile teritoriale si APL o importanta majora 
o au: buletinul informational, relatii cu presa, mese rotunde si sedinte de lucru, etc.  

4. Abordarea prin slogan a fost aleasa ca cea mai buna de majoritatea respondentilor.  

  

 


