
Anexa 1  

 

Indicatori cu privire la acţiunile întreprinse în domeniul de prevenire şi 

combatere a traficului de fiinţe umane pe parcursul anului 2015  
 

1. Prevenirea fenomenului traficului de fiinţe umane 

 

a) Vă rugăm să descrieţi orice activitate de informare sau de educare în 

domeniul anti-trafic realizată în timpul perioadei de raportare, după cum 

urmează în tabel: 
 

 

 

 

Nr. 

activităţii 

Denumirea 

activităţii 

Grupul 

ţintă 

Nr persoane 

instruite 
Perioada  

Resursele financiare alocate din 

cadrul  

(Lei) 

APL APC Surse externe 

  
 

   

 

b) Specificaţi denumirea și numărul articolelor publicate cu privire la 

fenomenul TFU publicate de către mass-media locală (ziare, reviste, 

televiziune).       

 
 

2. Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane 
  

 Nr de victime asistate de EMT raionale  TOTAL   

1 Victime TFU (inclusiv copii), dintre care:  

2 Identificate   

 

3 Asistate   

 

4 Numărul victimelor care au beneficiat de programele 

Agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă  
 

 

 

1 Nr. potenţialelor victime ale TFU, dintre care:   

2 Identificate   

3 Asistate   

 

 

 

Nr.   Nr. de copii ramaşi  în urma migraţiei  TOTAL  

1 

 

Nr. de copii ramaşi 

 în urma migraţiei unui părinte  

 

2  

 

Nr. de copii ramaşi 

 în urma migraţiei ambilor părinţi 
 

3 Nr. de copii pentru care s-a instituit tutela în urma 

migrației părinților (conform Legii nr. 140 din 
 



14.06.2013, art. 7, lit. G și a HG nr. 290 din 

15.04.2009) 

4 

 

Nr. copiilor audiați în Camerele regionale
1
de audiere a 

copiilor victime martori (informație de la procuraturi) 

conform art. 110
1
 din Codul de Procedură Penală  

 

 

3. Coordonarea activităților de către Comisii teritoriale   

a) Numărul şedinţelor Comisiei teritoriale organizate în anul 2015; 

 

b) Descrieţi conlucrarea între EMT şi Comisia Teritorială pentru combaterea 

traficului de fiinţe umane; 

 

c) Numărul întâlnirilor Comisiei teritoriale cu primăriile aflate în zona de 

circumscripţie a raionului și tematicile.  
 

4. Resursele financiare  

a) Indicaţi resursele financiare din bugetul APL, care au fost direcţionate în 

anul 2015 pentru asistența și protecția victimelor şi potenţialelor victime 

ale traficului de fiinţe umane (inclusiv copii);  

 

b) Indicați resursele financiare planificate pentru anul 2016 din bugetul 

APL.   
 

                                                           
1
 Camere regionale de audiere a copiilor victime martori se regăsesc în următoarele raioane: Soroca, Orhei, Ocnița, 

Bălți (Curtea de Apel), Hâncești (judecătorie), Călărași, Comrat, Leova, Cahul , Anenii-Noi.  


