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ABREVIERI 

 
APL/APC - Autoritate Publică Locală/Autoritate Publică Centrală   

ART. – Articol 

AT/MOFM – Agenţia Teritorială/Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

CT/ CM – 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 

CMF – Centrul medicilor de familie 

CNCTFU– Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

CNPAC – Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului asupra Copilului 

CNPDC – Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

DASPF – Direcţia Asistenţă socială şi protecţie a familiei 

DGОTS – Direcţia Generală de Învăţământ Tineret şi Sport 

DPDC -  Direcţiilor de protecţie a drepturilor copilului 

EMD - Echipe multidisciplinare 

HG – Hotărârea Guvernului 

IP – Inspectorat de Poliţie 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

ME – Ministerul Educaţiei 

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

MS – Ministerul Sănătăţii 

Mun. – municipiu 

OI – Organizaţii Internaţionale 

OIM – Misiunea Organizaţie Internaţionale 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 

VF – Violenţa în familie 

ToT – „training of trainers” program 

VTFU – Victime ale traficului de fiinţe umane 
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I. INTRODUCERE 

 

Acest raport aduce în atenţie analiza activităţilor realizate de Comisiile teritoriale pentru 

combaterea traficului de fiinţe umane (în continuare CT) şi rezultatele înregistrate la nivel local în 

domeniul antitrafic pe parcursul anului 2014. 

În ceea ce priveşte eficienţa Comisiilor teritoriale (exprimat prin iniţiative proprii de 

organizare a acţiunilor, parteneriate stabilite la nivel local, notelor informative expediate la 

solicitările oficiale ale SP, organizarea şedinţelor, componenţa nominala a Comisiilor teritoriale 

revizuite şi a Echipelor multidisciplinare teritoriale (EMT), calitatea informaţiei expediate către SP, 

participare la activităţile SP, etc), se atestă: 

 Un nivel de activitate eficientă: mun. Chişinău,  mun. Bălţi,  r. Căuşeni, r. Leova, r. Ocniţa, 

r. Sângerei, r. Şoldăneşti, r. Cimişlia, r. Călăraşi, r. Hânceştir. r. Făleşti, r. Rezina , r. Rîşcani, 

r. Ştefan – Vodă, r. Ialoveni. (15 CT) 

 Un nivel de activitate relativ eficientă: r. Ungheni, r. Orhei, r. Dubăsari, r. Străşeni, r. 

Criuleni, r. Edineţ, r. Anenii-Noi, r. Basarabeasca, r. Taraclia, r. Donduşeni, r. Teleneşti, r. 

Drochia, r. Nisporeni. (13 CT) 

 Un nivel de activitate simbolică:: r. Briceni, r. Glodeni, UTA Găgăuzia, r. Floreşti, r. Cahul, 

r. Soroca, r. Cantemir. (7)  

 

De menţionat că, în conformitate cu pct.11, lit.b) din Hotărîrea de Guvern nr.234 din 

29.02.2008, Regulamentul - cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU
1
 prevede: 

„comisia teritorială coordonează activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, 

de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului”, iar prezentul document îşi propune să reflecte acest 

proces. 

 

Tabelul de mai jos, oferă o imagine consecventă cu referire la calitatea informaţiei parvenite 

de la Comisiile teritoriale, conform solicitării SP, astfel: 

 9 Comisii teritoriale au oferit informaţie integrală, acestea fiind: mun. Bălţi, r. Căuşeni, r. 

Făleşti, r. Floreşti, r. Hânceşti, r. Şoldăneşti, r. Ungheni, r. Râşcani, r. Ocniţa. 

 13 Comisii Teritoriale au oferit informaţie parţial completă, acestea fiind: r. Nisporeni, 

r.Călăraşi, r. Edineţ, r. Criuleni, r. Taraclia, r. Cimişlia, r. Dubăsari, r. Donduşeni, mun. 

Chişinău. r. Sîngerei, r. Leova, r. Rezina, r. Ştefan-Vodă.  

 7 Comisii teritoriale au oferit informaţi succintă, fără a ţine cont de solicitarea SP, acestea 

fiind: r. Ialoveni, r. Teleneşti, r. Glodeni, r. Orhei, r. Basarabeasca, r. Cantemir, r. Briceni.   

 6 Comisii teritoriale nu au răspuns solicitării, acestea fiind: UTA Găgăuzia,  r. Cahul, r. 

Anenii-Noi, r. Drochia, r. Soroca, r. Străşeni. Dintre acestea, 4 unităţi administrativ 

teritoriale de nivelul II (Cahul, Soroca, UTA Găgăuzia, Anenii-Noi), nu au prezentat 

informaţie la subiectul discutat al doilea an consecutiv. 

 
Tabel 1 

Răspunsul Comisiilor Teritoriale la indicatorii generaţi de SP      

                                                

Nr. Comisia 

teritorială / 
municipală 

Informare şi 

sensibilizare 

Instruiri 

specializate  

Resurse 

financiare  

Monitorizar

e copii  

Săptămîna 

Antitrafic 

1.  Chişinău X X  - X 

2.  Bălţi X X X X X 

3.  UTA-Găgăuzia - - - - - 

4.  Anenii-Noi -     -  

5.  Basarabeasca X  X  - X  X 

6.  Briceni X X X - X  
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7.  Cahul - - - - X  

8.  Călăraşi X X - X  X 

9.  Cantemir X - - - X  

10.  Căuşeni X X X X X  

11.  Cimişlia X X -  X  X 

12.  Criuleni X X  X -  X 

13.  Donduşeni X  X  -  X  -  

14.  Drochia  - - - - - 

15.  Dubăsari X X X - X 

16.  Făleşti  X X X X X 

17.  Edineţ X X - X X 

18.  Floreşti  X X  X  X X 

19.  Glodeni     X 

20.  Ialoveni X X  X  X 

21.  Hânceşti X X X X X 

22.  Leova X X -  X X 

23.  Nisporeni X X   X X 

24.  Ocniţa X X X X X 

25.  Orhei X X -  - -  

26.  Rezina X  X  -  X  X  

27.  Rîşcani X X X X X 

28.  Sîngerei X X - X X 

29.  Şoldăneşti X  X  X  X  X  

30.  Şoroca     -  

31.  Ştefan-Vodă X X -  X  X  

32.  Străşeni     -  

33.  Taraclia X  - - X  - 

34.  Teleneşti X  X   X  X 

35.  Ungheni X X  X X  X 

 

X      informaţie completă  

-       informaţie incompletă  

- informaţia lipseşte 

 

Analizînd calitatea informaţiei recepţionate din partea Comisiilor teritoriale conform 

indicatorilor stabiliţi de către SP, e de menţionat că din numărul total de comisii teritoriale (35): 

- 9 Comisii teritoriale au oferit informaţie completă, conform indicatorilor prestabiliţi.  

- 28 Comisii teritoriale au prezentat informaţie cu privire la acţiunile de prevenire, sensibilizare şi 

informare a publicului larg, inclusiv copii. De asemenea, indicatorul privind „Prevenirea traficului 

de fiinţe umane” a inclus activităţile realizate în cadrul Campaniei naţionale „Săptămîna de luptă 

împotriva traficului de fiinţe umane” realizată în perioada 16- 23 octombrie 2014. În acest sens, 

menţionăm că, 26 Comisii Teritoriale au prezentat informaţie despre această Campanie.  

- 16 Comisii teritoriale au oferit informaţii cu privire la instruirile la care specialiştii din domeniul 

antitrafic au participat.  

- 25 Comisii Teritoriale au oferit informaţie completă la indicatorul „Analiza instrumentelor de 

monitorizare la nivelul Comisiilor teritoriale”. La acest indicator, un accent sporit a fost focusat 

pe monitorizarea numărului de copii fără îngrijirea părintească, a unui sau a ambilor părinţi. 

- 6 Comisii Teritoriale au oferit informaţie completă, la indicatorul „Resursele bugetare alocate 

de la bugetul APL”, cu privire la sumele alocate pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU. 
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II. METODOLOGIA DE MONITORIZARE 

 

În vederea elaborării prezentei Note informative a fost utilizată metoda culegerii de date 

primare conform formularului-tip, menită să ghideze Comisiile teritoriale în procesul de 

colectare şi analiză a informaţiei. Formularul–tip, reprezintă o instrucţiune de planificare şi 

monitorizare a activităţii comisiilor teritoriale bazată pe indicatori cantitativi menit să reflecte 

progresul activităţilor realizate pe parcursul anului 2014. Astfel, în vederea colectării informaţiei şi 

elaborării Notei informative cu privire la activităţile întreprinse de către APL, formularul - tip a fost 

expediat spre completare Comisiilor teritoriale prin demersul nr. 2405-03 din 06.01.2015. 

Formularul-tip conţine următorii indicatori, după care am ghidat inclusiv structura prezentului 

Raport:  

I.   Informare şi sensibilizare 
Activităţi de informare şi sensibilizare a populaţiei; 

Articole publicate sau difuzate în mass-media locală; 

Emisiuni / campanii sociale difuzate la posturile de televiziune locală. 

III. Consolidarea capacităţilor 

Tipul instruirilor specializate în domeniul anti-trafic, organizate în perioada de raportare;  

Numărul EMT create conform prevederilor pct. 4 şi 5 ale Hotărîrii Guvernului nr.228 din 

28.03.2014 
2
 per raion; 

Implementarea punctului 35 al Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare 

teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.228 

din 28.03.2014; 

Numărul şedinţelor: 

Echipelor multidisciplinare teritoriale raionale;  

Echipelor multidisciplinare teritoriale comunitare. 

III. Parteneriat 

Desfăşurarea şedinţelor Comisiilor teritoriale; 

Şedinţe comune ale Comisiilor teritoriale şi primarii comunelor/ satelor. 

IV. Indicatori de monitorizare  

Copii rămaşi în urma migraţiei. 

V. Resurse financiare  

Resursele financiare alocate din bugetul autorităţilor publice locale (lei), destinate pentru 

asistenţa victimelor TFU; 

Resursele financiare alocate din bugetul autorităţilor publice locale (lei) destinate pentru 

asistenţa potenţialelor victime ale TFU. 

Analiza documentelor adiţionale  în baza: 

 Notelor informative cu privire la realizarea Campaniei naţionale „Săptămîna de luptă 

împotriva traficului de fiinţe umane”; 

 Planurilor de acţiuni ale Comisiilor teritoriale pentru anul 2014; 

 Vizitelor de monitorizare întreprinse de SP  în teritoriu; 

 Deciziilor preşedinţilor comisiilor teritoriale cu privire la crearea EMT – urilor conform HG 

nr.228 din 28.03.2014. 

De asemenea, SP a utilizat şi metoda culegerii de date secundare, analiza documentelor, 

colectarea şi structurarea informaţiilor şi a altor materiale scrise, precum procesele verbale, 

planurile de acţiuni anuale ale Comisiilor teritoriale, informaţia cu privire la realizările întreprinse 

pe parcursul primului semestru al anului 2014.  

 

II.1. Ghidarea metodologică a Comisiilor teritoriale  

 

Unul din obiectivele de bază ale Secretariatului permanent este şi ghidarea metodologică a 

Comisiilor teritoriale, dovadă fiind Obiectivul 1 din Planul naţional de prevenire şi combatere a 

                                                
2 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului 

naţional de referire 
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TFU pentru anii 2014-2016, care se referă la „Instituirea unei forme noi de management al 

Secretariatului permanent şi a activităţii comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe 

umane bazat pe abordare sistemică”, fiind însoţit de următoarele activităţi: 

- Ghidarea metodologică a comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

în planificarea şi monitorizarea politicilor; 

- Elaborarea instrucţiunii de planificare si monitorizare a activităţii comisiilor teritoriale 

pentru combaterea traficului de fiinţe umane. 

În acest context, în cadrul proiectului “Lupta împotriva TFU –   Etapa 1 (THB/IF/1)” 

implementat în Republica Moldova, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina şi Turcia, cu suportul 

ICMPD, au fost elaborate 3 concepte care au avut ca scop dezvoltarea instrumentelor de planificare, 

monitorizare şi evaluare a politicilor naţionale antitrafic la nivel central şi local.    

 Unul din aceste documente denumit „Conceptul cu privire la procedura de monitorizare şi 

evaluare a răspunsului instituţiilor antitrafic”, conţine o serie de recomandări destinate procesului 

de planificare şi monitorizare a politicilor antitrafic la nivel local. Scopul acestui document 

constă în dezvoltarea unei abordări conceptuale generale şi generarea ideilor privind ajustarea 

procedurii actuale de monitorizare şi evaluare a politicii naţionale în domeniul antitrafic, la nivel 

naţional şi local. Una din aceste recomandări se referă la elaborare a trei tipuri de chestionare: unul 

pentru nivelul naţional, unul pentru nivelul local şi unul pentru partenerii de implementare a 

politicilor naţionale antitrafic. 

În contextul elaborării acestui proiect de concept au fost luate în calcul 5 aspecte: 

1. cadrul legal (inclusiv definiţiile noţiunilor ”monitorizare” şi ”evaluare”); 

2. cadrul instituţional; 

3. resursele umane; 

4. resursele financiare; 

5. informarea / sensibilizarea.  

 

Mai mult ca atît, în vederea planificării acţiunilor antitrafic la nivel local pentru anul 2015, SP 

a elaborat un model de plan de acţiuni, care asigură continuitatea PN antitrafic.  

Totodată, şedinţele publice a Comisiilor teritoriale au fost însoţite de ghidarea şi suportul 

metodologic al acestora. În cadrul fiecărei şedinţe, membrilor CT li s-au adus la cunoştinţă despre 

cadrul legislativ în vigoare, punîndu-se accent în special pe noile prevederi ale Regulamentului de 

funcţionare a Echipelor multidisciplinare, aprobat prin HG nr.228 din 28.03.2014
3
  

În acest sens, pe parcursul anului 2014 au avut loc 6 vizite de lucru în vederea consolidării 

capacităţii Comisiilor teritoriale: 

- 5 aprilie – SP a participat la şedinţa CM (Comisia municipală) Chişinău, 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 CT şi a EMT; 

- 6 iunie - SP alături de un reprezentant al CAP mun. Chişinău au participat la şedinţa CT 

Cimişlia, unde s-a discutat despre prevederile HG nr.228 din 28.03.2014. Astfel a fost pus în 

discuţie rolul preşedintelui Comisiei teritoriale în procesul de constituire a EMT; 

- 23 septembrie - reprezentanţii SP şi ai CAP din mun. Chişinău, au participat la şedinţa de lucru 

cu primarii din UTA Găgăuzia, condusă de către Guvernatorul regiunii, dl Mihail Formuzal. În 

cadrul evenimentului, reprezentanţii autorităţilor publice locale au fost informaţi despre cadrul 

instituţional şi legislativ, în special despre prevederile HG nr.228 din 28 martie 2014 cu privire 

la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul 

SNR, dar şi despre HG nr.448 din 26.06.2014 cu privire la aprobarea PN 2014-2016. Scopul de 

bază al vizitei realizate a fost de a facilita cooperarea specialiştilor cu atribuţii în domeniul 

combaterii traficului de fiinţe umane, a protecţiei victimelor acestui trafic, prin crearea EMT în 

fiecare sat sau comună din UTAG; 

                                                
3 Hotărârii de Guvern Nr. 228 din 28.03.2014 cu privire la Regulamentul de activitate a Echipelor Multidisciplinare 
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- 27 octombrie - a avut loc şedinţa de lucru cu reprezentanţii SP şi membrii CT din UTA 

Găgăuzia. Unul din subiectele abordate a ţinut de coordonarea politicilor naţionale antitrafic la 

nivel local. În acest sens, s-a discutat despre priorităţile de viitor în vederea dezvoltării 

instrumentelor de implementare eficientă a politici naţionale antitrafic şi a parteneriatului cu SP. 

Un alt subiect de discuţie a vizat prevederile HG nr.228 din 28.03.2014; 

- 12 noiembrie – SP a participat la şedinţa CM Chişinău, în cadrul căreia SP a asigurat suportul 

informaţional cu privire la prevederile cadrului normativ ce asigură activitatea EMT. Ţinînd 

cont de faptul că specificul CM Chişinău şi a infrastructurii serviciilor sociale este diferită de 

restul CT şi a EMT raionale şi comunitare, a fost solicitată implicarea activă a tuturor membrilor 

CM pentru a identifica cea mai bună opţiune de constituire a EMT-urilor în municipiu. În final, 

în fiecare sector al mun. Chişinău, au fost create EMT teritoriale; 

- 19 noiembrie - în contextul vizitei de monitorizarea la Institutul pentru Democraţie din mun. 

Comrat, realizată de către reprezentantului UNODC Viena, SP a facilitat şi a participat la 

întrevederi cu reprezentanţii APL şi organelor de drept (Comisariat de poliţie al UTA Găgăuzia 

şi procuratura), preşedintele CT Găgăuzia, utilizînd această platformă pentru a consolida 

parteneriatele cu societatea civilă în domeniul prevenirii TFU, asigurării asistenţei şi protecţiei 

victimelor TFU şi a combaterii acestui fenomen. 

 

II.2 Revizuirea cadrului normativ ce ţine de prevenirea şi combaterea TFU  

 

Conform obiectivului 1 al compartimentului “Cadrul legal şi de reglementare” din HG 

nr.484 din 26 iunie 2014, Secretariatul permanent a iniţiat procedura de coordonare şi revizuire a 

cadrului normativ ce ţine de prevenirea şi combaterea TFU, inclusiv a HG nr.234 din 29.02.2008 

privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU.  

Actualitatea îmbunătăţirii acestei HG constă în necesitatea eliminării unor lacune şi neclarităţi 

din Regulamentul-cadru, dar şi ajustarea la noile tendinţe ale TFU şi standardele actuale de care se 

ghidează în activitatea sa Comisiile teritoriale.  

În textul Regulamentului-cadru a fost introdusă o entitate nouă - Secretariatul permanent, 

secţie a Cancelariei de Stat. Acest fapt se datorează instituţionalizării, la 22 ianuarie 2014, a SP 

acesta fiind instituit ca subdiviziune a Cancelariei de Stat, cu statut de Secţie. De asemenea, un 

factor determinant este rolul pe care îl deţine SP în coordonarea, monitorizarea şi evaluarea 

activităţilor de prevenire şi combatere a TFU. Mai mult decît atît, consolidarea cooperării între SP şi 

Comisiile teritoriale va revitaliza implementarea politicilor naţionale antitrafic la nivel local.  

Prin acest proiect de HG, un rol determinant i se atribuie secretarului Comisiei teritoriale, care 

prin atribuţiile sale va asigura comunicarea şi interacţiunea atît cu coordonatorul EMT, membrii 

Comisiei teritoriale, cît şi cu SP. Una din abordările inovative ale acestui proiect de hotărîre de 

Guvern este introducerea punctului privind ghidarea metodologică a Comisiilor teritoriale în 

vederea planificării strategice a activităţilor ce vor fi implementate de către membrii acestora.  

De menţionat că proiectul HG a fost plasat pentru consultare şi avizare pe site-ul 

www.antitrafic.gov.md, la compartimentul Transparenţă şi expediat în adresa Comisiilor teritoriale 

şi a instituţiilor de resort. Drept urmare, 32 Comisii teritoriale au avizat pozitiv proiectul HG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antitrafic.gov.md/
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III. Răspunsul Comisiilor teritoriale în implementarea politicilor naţionale de prevenire şi 

combatere a traficului de fiinţe umane          

 

1. Informare şi sensibilizare 

 

Membrii Comisiilor teritoriale, avînd rol de coordonatori locali, au participat în dezbateri la 

posturile de televiziune locale, au organizat acţiuni în masă (flashmob-uri), şedinţe cu primarii din 

sate/ conducătorii organelor publice locale, au participat nemijlocit la amplasarea materialelor 

informative pentru populaţie. 

Conform informaţiei colectate, 28 de Comisii teritoriale au realizat acţiuni menite să 

informeze şi să sensibilizeze populaţia din comunităţi, dar în special elevii din instituţiile de 

învăţămînt. Un accent sporit de informare şi sensibilizare a fost pus în cadrul Campaniei naţionale 

de luptă împotriva traficului de fiinţe umane, organizată în perioada 16-23 octombrie 2014. 

Remarcăm că, pe parcursul anului 2014, au beneficiat de informaţie privind prevenirea TFU 

un număr de 129221 persoane. Printre categoriile de beneficiari se numără: tineri, în special elevi, 

părinţi, familii aflate în situaţii de risc, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, cadre 

didactice, secretari ai Consiliilor locale.  

Tabel 2  

Activităţi de informare şi sensibilizare  

 

Comisii 

teritoriale 

Activităţi de informare 

şi sensibilizare a populaţiei 

Numărul 

beneficiarilor 

CHIŞINĂU - 3200 acţiuni de informarea şi sensibilizarea populaţiei în vederea 

conştientizării riscurilor asociate traficului de fiinţe umane 

48284 

BĂLŢI - cel puţin 43 acţiuni 15959 

BASARABEASCA 16-23 octombrie 2014 în CCM au fost organizate expoziţii de desen cu 

tematica: 

- „Stop violenţei” şi „Eu sunt împotriva violenţei în familie” 

- Diseminarea informaţiilor, materialelor informative privind Linia 

fierbinte, violenţa în familie. 

- Flashmob „Nu fi indiferent”, organizat de către Centrul de tineret 

„Fenix”. 

50 

BRICENI În centrele multifuncţionale comunitare din or. Briceni, com. Larga, 
Drepcăuţi, Caracuşenii Vechi au avut loc ateliere de informare a diferitor 

categorii de familii, care au fost informate despre fenomenul traficului 

de fiinţe umane şi violenţa în familie. 

0 

CAHUL  0 

CANTEMIR Nu au fost organizate seminare de informare 0 

CĂLĂRAŞI 20 de activităţi de informare pentru elevi şi tineri 

 

16823 

CĂUŞENI Seminar de informare „Clubul Muncii „ 

Tema :„Fortificarea poziției  şomerilor  în prevenirea traficului de ființe 

umane 

Şedinţe de informare cu abordarea subiectelor ce ţin  de desfăşurarea în 
perioada 16-23 octombrie 2014 a Campaniei " Săptămîna de luptă 

împotriva traficului de fiinţe umane"; 

Telefonul Copilului 116111 și Linia Fierbinte -serviciul prestat de către 

Centrul Internațional  "La Strada". 

162 

CIMIŞLIA Ore de dirigenţie desfăşurate, mese rotunde în licee 

Şedinţa voluntarilor în Centrul de sănătate prietenoase tinerilor 

520 

CRIULENI  0 

DONDUŞENI Ore de dirigenţie cu genericul „Nu-i lăsa pe alţii să decidă pentru tine” 

Adunări părinteşti „Protejează-ţi copilul” 

2575 
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Lucrul cu copii şi părinţii socialmente-vulnerabile. 

DROCHIA  0 

DUBĂSARI În instituţiile preuniversitare din raion au avut loc diverse acţiuni de 

prevenire şi combatere a TFU: ore de dirigenţie privind „Vulnerabilitatea 

tinerilor”, mese rotunde cu diverse tematici: Comportamentul de risc a 
adolescenţilor” , „Vulnerabilitatea şi riscul în adolescenţă” , 

De asemenea au avut loc vizionări de filme, discuţii cu psihologul şcolar 

pe tema: Un comportament responsabil faţă de noi şi faţă de persoanele 

din jur”,   „Cine mă ajută”, dezbateri cu tema „Riscant sau nu”, 
Concurs de desene şi articole în ziarele şcolilor despre prevenirea şi 

combaterea TFU. 

Mesajele au fost destinate tuturor elevilor, sub diferite forme accesibile 
vârstei 

4508 

FĂLEŞTI Mese rotunde „Reflecţii cu referire la fenomenul migrației” 

(11,12,18,19,20 februarie) 

Conferinţa raională „O familie puternică pentru fiecare copil” (15 mai) 
La nivel adecvat s-a organizat activitatea de informare în masă a 

populației despre situația pieței muncii, despre locurile de muncă 

vacante: 
Întruniri, întîlniri adresate: 

- Autoritățile publice locale; 

- Angajaților și furnizorilor de formare profesională,  șomerilor; 

Activități didactice, ore de derigenție; 
Concursuri; 

Campanii indirecte:  panouri publicitare; 4000 de pliante; 

„Cele 16 zile de acțiuni de prevenire și combatere a violenței în baza de 

gen” 
(25.11.2014-10.12.2014) 

- Lansarea campaniei prin promovarea discuțiilor, panouri  informative, 

pliante, vizionarea filmulețelor  video despre violența și promovarea 

chestionarului „INDEXUL RELAȚIILOR INTERPERSONALE” 

Activități didactice, Seminare cu părinții beneficiarilor cu genericul: 

„Cadrul  legal pentru combaterea violenței în familie” 

Participarea beneficiarilor la activitatea: 

„STOP VIOLENȚEI” 

345 

EDINEŢ Consecinţele migraţiei populaţiei peste hotarele ţării. 

Activităţi informative – educative în cadrului taberei de vară pentru copii 

345 

FLOREŞTI Activitate de sensibilizare „Spune NU,traficului de fiinţe umane din 

20.10.2014 –CSP Tinerilor„Încrede” 
Ore de dirigenţie privind pericolul şi consecinţele TFU(conform 

proiectului) 

Seminare cu genericul: 
„Eşti destul de informat în prevenirea şi combaterea TFU?” 

„Să combatem TFU astăzi pentru un viitor sigur”, în incinta Bibliotecii 

orăşeneşti ”I.Creangă” 

80 

 
 

 

 

GLODENI Au fost distribuite materiale informaţionale în cadrul Campaniei 
naţionale Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane. 

0 

IALOVENI Distribuirea CD-urilor cu spoturi sociale video, antitrafic, în instituţiile 

de învăţământ preuniversitar 

Elevii claselor 

9-12 

HÂNCEŞTI Au fost desfăşurate instruiri în vederea reducerii numărului victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU 

(Mama solitare aflate în situaţii de risc, familii monoparentale, familii cu 

mulţi copii) 
Aceste activităţi au un caracter permanent. 

Difuzarea spotului social „Păstrează-mi lumea” în cadrul proiectului 

FACT. 

Organizarea diverselor activităţi: expoziţii de desen , fotografii, discuţii 

400 



 10 

cu elevii din instituţiile de învăţământ cu privire la prevenirea TFU. 

LEOVA În jur de 80 de activităţi destinate prevenirii traficului de fiinţe umane
4
 

 

2127 

NISPORENI 18 octombrie 2014  - ”Ziua europeană de luptă împotriva TFU” cu elevii 

cl. X-XII 
16 zile de activizare împotriva violenţei în bază de gen 

Săptămîna antitrafic „Protejat de comunitatea antitrafic” , 

Dezbateri: Nu tolera violenţa 
Dezbateri: Indiferenţa hrăneşte violenţa 

2356 

OCNIŢA Concurs de desen „Păstrează-mi lumea” – octombrie 2014 

Campania de informare referitor la navigarea sigură pe internet a 

copiilor „Click pentru siguranţa ta” 
Campania de informare „Şi tu poti fi victimă” noiembrie 2014 

Campania naţională „Săptămâna de luptă împotriva TFU” – octombrie 

2014. „Copii rămaşi fără ocrotire părintească – potenţialele victime ale 
TFU” 

 

ORHEI Masa rotundă „Violenţa în familie – cauze, prevenire şi combatere. 

Experienţe pozitive.” 

2 grupuri femei şi tinere din 2 localităţi rurale 
Concurs de desene „TFU văzut de copii” – CCM „Universul”  sat. Piatra 

Difuzarea DVD-urilor „Destine şi destinaţii”, „Casa M”. Discuţii despre 

factorii favorizanţi în dezvoltarea fenomenului TFU – CCM „Arca lui 
Noe” din sat. Isacova. 

15 

REZINA Activităţi organizate în cadrul campaniei de informare „Un copil 

informat – un copil protejat” 

Desfăşurarea campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva 
traficului de fiinţe umane” 

Derularea şi vizionarea filmului „Culorile” în parteneriat cu CI „La 

Strada” 

3738 

RÎŞCANI Discuţii privnd prevenirea TFU cu  Profesori, Elevi, Şomeri, Membrii 

familiilor în situaţie de risc 

248 

SÎNGEREI Şedinţa catedrei diriginţilor „Pericol de trafic de fiinţe umane. În temeiul 

metodei „Fir de nisip” – s-au iniţiază discuţii în baza filmului „Încredere 
oarbă”. 

Ore de dirigenţie cu genericul: „Activităţi de prevenire a TFU”; 

Lecţii de educaţie civică cu subiectele: „Traficul de fiinţe umane în 
contextul drepturilor omului”, „Probleme stringente ale societăţii”, etc 

2 Training-uri: 

Atingerea majoratului. Mituri şi prejudecăţi. 

Diferenţe între prieten şi proxenet. 
Concurs de desen cu genericul :,,Tu nu eşti marfă” 

„Spune NU Traficului de Fiinţe Umane” ; 

“Minorii nu trebuie să fie exploataţi sub nici o formă” 
Concurs de poezii cu conţinut anti-trafic. 

Expoziții de cărți cu tematica : ”Vrei să lucrezi peste hotare sună la linia 

fierbinte” ;  ”Nu traficului de ființe umane” 

Şedinţa Consiliului Consultativ al Elevilor 

16862 

                                                
LEOVA - 

4
, 2 seminare „Activităţi şi metode în vederea depistării fenomenului TFU – în rândurile persoanelor social – vulnerabile”.  15 seminare în 

domeniul orientării profesionale  10 şedinţe a clubului muncii  (şomeri)  3 seminare de informare Penitenciarul Nr. 3 Leova – deţinuţi 2 seminare de 

şcoala profesională Leova dedicate absolvenţilor  2 mese rotunde cu genericul „Siguranţa copiilor pe internet” , elevii, membri ai Centrului de Informare 

pentru Tineret Concurs de creaţie „Nefiind informat ai şanse să fii traficat”  (elevi, profesori), Sondaj de opinie privind TFU – elevii claselor 7-12 din 

instituţiile educaţionale din rl Leova. , Masă rotundă „Rolul educaţiei juridice în promovarea Drepturilor omului” , Adunare cu părinţii „Atitudinea  

societăţii faţă de demnitatea persoanei poate preveni TFU”, Ora educativă „Informează-te, ca să te poţi proteja”.  Dezbateri (părinţi, tutori) TFU şi 

urmările nefaste. Inspecţia Teritorială de muncă a organizat următoarele activităţi: Seminare  la 7 instituţii educaţionale.  Comisia teritorială a organizat 

un seminar de informare şi sensibilizare cu primarii şi secretarii consiliilor locale  

De asemenea, în perioada: 5-10 octombrie 2014 , în instituţiile educaţionale au fost desfăşurate ore de dirigenţie cu următoarele tematici: Omul 

neinformat poate fi uşor traficat, Fii atent la reţelele de socializare  Mese rotunde cu genericul: Fii perseverent! Cunoaşte-ţi drepturile! Sărăcia şi TFU, 

Cursuri de desene cu genericul „TFU în viziunea elevului, adunări părinteşti” 

În cadrul orelor de dirigenţie au fost prezentat spotul social „Păstrează-mi lumea”  

În 17.10.2014 – în incinta Bibliotecii publice „Valeriu Matei” din or. Leova , de către secretarul Comisiei teritoriale şi coordonatorul EMT a fost 

desfăşurat unseminar de informare „Cunoaşte pentru a fi protejat”. 
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Piese de teatru ”Oameni ai nimănui”; 

CD-ul ce conţine concursul foto-video 

PLURAL+Moldova 2009-2013 „Migraţie şi Diversitate” 
Pregătirea   standelor cu tematica: Rolul şcolii în prevenirea TFU. 

Crearea panourilor informative cu tematica ”De viața ta răspunzi doar 

tu, spune traficului – NU!” 

Şedinţe cu echipa de lucru în prevenirea cazurilor „VNET” . 

ŞOLDĂNEŞTI Direcţia raională Învăţămînt 5 activităţi 

- Seminar de instruire în gimnaziul Cobîlea  „Doar tu poţi rupe lanţul 
TFU”. 

- Ore de diriginţie în toate  instituţiile de învăţămînt  din raion 
„Plecarea la muncă peste  hotare –Mit şi realitate 

- Şedinţa consiliilor locale ale elevilor  în liceele „Ştefan cel Mare „ 
„Olişcani” şi „Răspopeni” cu tema „Adolescentina vîrsta  
schimbărilor” 

- Seminare pentru  părinţi şi copii „Eşti informat –eşti protejat” în toate 
instituţiile raionului. 

- Concursul desenelor cu tematica „TFU- un  pericol   pentru  
societatea noastră”. În toate instituţiile de învăţământ din raion 

II. Direcţia  Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi copilului 
- Seminar de instruire cu asistenţii sociali comunitari cu tema „ Ce ştim 

despre fenomenul TFU”; 

- Participarea la  emisiunea televizată pe tema  combaterii TFU; 

III. Secţia raională cultură tineret şi sport 
- Seminar de instruire cu lucrătorii căminelor  culturale cu tema 

combaterii TFU; 
- Masa rotundă la biblioteca  publică orăşănească  Şoldăneşti  „Ce 

trebuie sa ştiţi despre TFU”; 

- Expoziţii permanente de carte , broşuri şi pliant „Sunt informat-sunt 
protejat” ; 

- Concursul raional „Moldova mea”  Cu proba „ Ce înseamnă TFU şi  

cine pot fi  victimele TFU”. 

IV. Centrul de sănătate Şoldăneşti – Convorbiri, discuţii 
- Lecţii cu elevii liceelor din or. Şoldăneşti în Centrul  Prietenos 

Tinerilor din cadrul Centrului de sănătate; 

- Examen medical a persoanelor care migrează şi  convorbiri despre 
TFU; 

- Convorbiri despre  transplantul ilegal al organelor. 

V. Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă 

Organizarea şi desfăşurarea  a 3 seminare cu privire la orientarea 
profesională a tinerilor. 

2865 

 

ŞTEFAN-VODĂ - Ore de dirigenţie privind contracararea fenomenului TFU 

- Şedinţe destinate femeilor privind fenomenul migraţiei, violenţei în 
familie şi TFU 

- Seminar „Abordarea efectelor negative ale migraţiei minorilor şi 

familiilor rămase în ţară” 

- Campania „16 zile împotriva violenţei” destinată  copiilor şi femeilor. 

10247 

STRĂŞENI  0 

TARACLIA 17 grupuri tematice la care au participat 510 elevi 510 

TELENEŞTI Pe parcursul anului 2014 , colaboratorii Inspectoratului de poliţie au 

organizat lecţii, convorbiri individuale cu potenţiale victime ale TFU. 

În instituţiile de învăţământ din localitate au fost organizate adunări 
generale , adunări de clasă cu părinţii, elevii claselor VI-XII unde s-a 

abordat problema TFU. 

0 

UNGHENI Organizarea Taberei de vară cu subiectul „Cooperarea transfrontalieră 

pentru prevenirea TFU” 29 iulie -01 august 2014 Copii din Moldova, 
România, Ucraina 

500 
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Cooperarea transfrontalieră pentru prevenirea TFU, Elevii LT 

”Gaudeamus” , Florițoaia Nouă , LT ”I. Creangă” or.Ungheni, 

gimnaziul s.Costuleni 100 copii, LT ”M. Eminescu” 150 copii, 

Gimnaziul s.Zagarancea 50 copii 

 

TOTAL  129221 

 

Totodată, un instrument de informare rămîne a fi presa scrisă şi electronică. Pe parcursul 

anului 2014, Comisiile teritoriale au utilizat această platformă pentru a informa publicul larg despre 

fenomenul TFU. Totodată, cu suportul fundaţiei elveţiene „Terre des Hommes” au fost expediate 

spoturi sociale „Păstrează-mi lumea” pentru a fi derulate la posturile de televiziune locale. De 

asemenea, au fost dedicate emisiuni prevenirii fenomenului TFU, în special în cadrul Campaniei 

naţionale „Săptămîna de luptă împotriva TFU”. 

Din tabelul de mai jos (Tabelul 3) putem observa că: 

16 Comisii teritoriale au facilitat publicarea articolelor în ziarele locale. Mai mult ca atît, la 

posturile de televiziune locală au fost difuzate emisiuni la care au participat membri ai Comisiilor 

teritoriale. La acest capitol este remarcabilă activitatea Comisiei teritoriale Şoldăneşti, unde au avut 

loc 12 apariţii media, privind prevenirea TFU.  

Totodată, menţionăm că nu în toate raioanele este televiziune locală, de aceea şi căile de 

diseminare a informaţie au fost diferse. 

Tabel 3   

Reflectarea activităţilor antitrafic în mass-media  

 

Nr. Comisia 

teritorială 

Articole publicate  Emisiuni difuzate la posturile  

de televiziune locală  

1 CIMIŞLIA  Săptămâna antitrafic (23.10.2014) în 

Gazeta de Sud  

Totalizarea activităţilor realizate în 

cadrul „Săptămânii antitrafic” , la care 

au participat 3 persoane , la postul de 
televiziune Cim TV la emisiunea 

„Media TV” 

2 REZINA  Succesul vine doar prin efort comun  

Tu nu eşti marfă  
TFU şi violenţă în familie.  

Publicaţiile au fost plasate în ziarul 

„Cuvântul” şi pe pagina web a 
consiliului raional.  

În 20.10.2014 a fost difuzat spotul 

„Lumea mea este familia, dragostea şi 
siguranţa – păstrează-mi lumea” la 

postul de televiziune TV „Elita”  

 
 

3 CANTEMIR 2 articole cu următoarele subiecte: 

Tot mai mulţi copii fug de acasă  

Munca copiilor în agricultură  
Spectacol documentar despre 

violenţa în familie (CASA M)  

 

4 GLODENI În ziarul local „Câmpia Glodeni” au 

fost publicate 4 articole  

 

5 UNGHENI Și tu poți să fii o victimă! Ia atitudine, 

NU TFU!  

Autor  Red Glass media 
www.redglassmedia.com  

 

 

4 reportaje -Colaborarea intersectorială, 

Prevenirea TFU, Protecția victimelor 

TFU 

Conferință de presă „Cooperarea 

transfrontalieră pentru prevenirea TFU 

– 4 septembrie 2014, EuroNova TV 

VerTamar TV 

6 CĂUŞENI  4 reportaje la postul de televiziune 

Studio-L 

- Abuzul sexual asupra copiilor  

- Abuzul faţă de copii persistă în RM 
- Promovarea proiectului privind 

responsabilizarea 

tinerelor din r. Căuşeni şi regiunea 

http://www.redglassmedia.com/
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transnistreană pentru participare civică în 

viaţa comunităţii 

- Consolidarea încrederii, proiect 
implementat de 

către AO „Asociaţia Tighina” în parteneriat 

cu Jenskii Initiativ.  

7 TARACLIA Traficul de fiinţe umane. Cauze şi 
consecinţe în Ziarul „Lumina”  

A fost difuzat spotul video „Păstrează-
mi lumea” la postul TV NTS  

Reportaj „Cronica criminală” 

8 RÂŞCANI 5 articole în Ziarul raional 

„Evenimentul cultural”.  
17.10.2014 „Acţiuni de prevenire şi 

combatere a TFU”  intervievat fiind 

preşedintele Comisiei teritoriale  
21. 03. 2014 „Susţinerea şi protejarea 

celor mai vulnerabili membri ai 

societăţii” 

18.04.2014 „Instituirea platformei 
pentru semnalarea încălcării 

drepturilor omului”  

28.11. 2014 „Campania  16 Zile de 
acţiuni împotriva violenţei în bază de 

gen”  

12.12.2014 „Nu violenţei în familie”.  

Nu există televiziune şi radiofuziune 

locală. 

9 DONDUŞENI Articol în cotidianul local „Pasul nou” 
 

Emisiunea radiofonică „Tu nu eşti 
marfă de vândut” 

10 ŞTEFAN-VODĂ 2 articole în ziarul „Prier-info”  

11 DUBĂSARI Trimestrial, urmare a şedinţelor 
Comisiei teritoriale informaţia este 

diseminată către consiliilor locale a 

primăriilor, iar ulterior informaţia este 
preluată şi de către mass-media scrisă 

, prin intermediul publicaţiei în 

buletinul informativ „Dubăsărenii”.  

 

12 FĂLEŞTI 3 articole publicate în ziarul 

raional „Patria mea”:  

„Serviciul Telefonul Copilului” 

„Familia- mediul cel mai potrivit 
pentru îngrijirea şi dezvoltarea 

copilului”  

„De viaţa ta, răspunzi doar tu, spune 

traficului nu!”  

 

 FLOREŞTI     „Să combatem TFU astăzi pentru un 

viitor sigur”, în Ziarul”Actualităţi 

Floreştene”   

Participarea la emisiune a şefului 

DASPF la postul de televiziune Flor TV  
 

13 EDINEŢ Articol „Consecinţele migraţiei 
populaţiei peste hotarele RM” 

elaborat de către DASPF şi publicat 

în ziarul Curierul de Edineţ.  

 

14 OCNIŢA 2 articole în Ziarul raional 

„Meridian info”: 

„Copii rămaşi fără ocrotire 

părintească – potenţiale victime ale 
TFU”  

Campania naţională „Săptămâna de 

luptă împotriva TFU”  

 

15 ŞOLDĂNEŞTI    Televiziunea IMPULS TV  - 15 

reportaje  
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16  NISPORENI  Ziar raional „Deşteptarea”   

„Prevenirea şi combaterea traficului 

de fiinţe umane” 

Spot publicitar „Consecinţele traficului 

de fiinţe umane” 

TV ALBASAT Nisporeni 

 

În concluzie, menţionăm că APL alături de reprezentanţi ai ONG-urilor locale şi reprezentanţi 

ai autorităţilor organelor de drept au întreprins acţiuni de sensibilizare şi informare a populaţiei la 

nivelul unităţilor administrativ teritoriale II şi I. Grupul ţintă a activităţilor de sensibilizare şi 

informare au fost în special tinerii, elevii claselor gimnaziale şi liceale, dar şi părinţi. Remarcabile 

au fost acţiunile întreprinse în acest sens de raioanele: Leova, Sîngerei, Căuşeni, mun. Bălţi şi 

Chişinău. Totodată, se observă o creştere o prezenţă tot mai largă a subiectelor de prevenire a TFU 

prin intermediul presei scrise şi televiziune. Astfel că, cel puţin 16 Comisii teritoriale au raportat 

acţiuni de sensibilizare prin intermediul acestor căi. Remarcabilă a fost intervenţia CT Şoldăneşti, 

unde aproximativ lunar, membrii CT au reflectat acţiuni antitrafic, au participat la emisiuni 

televizate. De asemenea, r. Rîşcani, r. Leova, au asigurat transparenţă în procesul decizional.  

 

2. Instrumente de monitorizare la nivelul Comisiilor teritoriale 

 

Luînd în considerare factorii cauzali ai fenomenului TFU, prin prezentul capitol ne propunem 

reflectarea capacităţii de colectare şi monitorizare de către APL a datelor statistice cu privire la: 

 numărul copiilor rămaşi în urma migraţiei fără un părinte, 

 numărul copiilor rămaşi în urma migraţiei fără ambii părinţi. 

 numărul de copii pentru care s-a instituit tutela în urma migraţiei părinţilor (conform Legii 

nr. 140 din 14.06.2013, art.7, lit. g şi a HG nr. 290 din  15.04.2009) 

Conform informaţiilor parvenite din 25 raioane, pe parcursul anului 2014 au fost înregistraţi  

69004 copii rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei, cifră uşor descendentă comparativ 

cu anul 2013, cînd au fost înregistraţi 70497 sau cu 3% mai puţini copii afectaţi de acest fenomen. 

Conform tabelului de mai jos, numărul cel mai mare de copii rămaşi fără îngrijire părintească 

în urma migraţiei a fost înregistrat în r. Hînceşti, urmat de mun. Chişinău, r. Căuşeni şi r. Ungheni, 

în esenţă, rămînînd raioanele similare ca şi în anul precedent.  

Tabel 4  

Numărul copiilor rămaşi singuri în urma migraţiei 

 
Nr/ 

ord 

Comisia teritorială Copii rămaşi în 

urma migraţiei 

fără un părinte 

Copii rămaşi 

în urma 

migraţiei 

fără ambii 

părinţi 

Total 

2014   

Total  

2013 

Total 

2012 

1 MUN. CHIŞINĂU 5532 2298 7830 8758 7650 

2 MUN. BĂLŢI 426 270 696 2281 2245 

3 DONDUŞENI 67 282 349  -  

4 DUBĂSARI  721 1797 2518   

5 BASARABEASCA 522 134 656  -  -  

6 CĂLĂRAŞI 1592 411 2003 2442 2377 

7 CĂUŞENI 5761 654 6415 6228 3726  

8 CIMIŞLIA 391 1422 1813 1512 5921  

9 CRIULENI 1160 337 1497 1786 1262 

10 EDINEŢ 600 632 1232 1868 2002 

11 FLOREŞTI 1646 552 2198 5850 5596 

12 FĂLEŞTI  3092 1220  4312   

13 HÎNCEŞTI 11842 1053 12895 5254 5254 

14 IALOVENI 2225 920 3145 3011 2891 

15 LEOVA 1056 521 1577 1691 -  

16 NISPORENI 1282 671 1953 2468 3032 

17 OCNIŢA 354 321 675 1055 1191 

18 RÎŞCANI 1291 651 1942 2139 -  

19 REZINA  1466 269 1735   
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247

515

32

46

13

147

60

17

219

63

41

414

259
147

253

617

19

64
156

60

17

43

46

285

Telenesti

Stefan-Voda

Soldanesti

Taraclia

Ungheni

Sangerei

Rezina

Riscani

Orhei

Ocnita

Nisporeni

Leova

Ialoveni

Hancesti

Falesti

Floresti

Edinet

Criuleni

Cimislia

Causeni

Basarabeasca

Donduseni

Balti

20 SÎNGEREI 1403 852 2255 3756 3718 

21 ŞOLDĂNEŞTI  294 96 390   

22 ŞTEFAN-VODĂ 1833 608 2441 1721 1721 

23 TELENEŞTI 1976 925 2901 2758 - 

24 TARACLIA 817 259 1076 -  - 

25 UNGHENI 4211 4211 6720 4823 

69004 copii rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei în anul 2014
5
 

comparativ cu  

70497 copii rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei în anul 2013. 

 

 Analizînd datele din tabel, în comparaţie cu anul 2013, observăm următoarea dinamică: 

 Numărul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească a scăzut – în r. Ungheni – cu 37% ,  în r. 

Sîngerei cu 40%, r. Criuleni – cu 17%.  

 Numărul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească a crescut – în r. Hînceşti – 60%, r. Ştefan 

Vodă– 30%,  r. Cimişlia – 16%, r. Teleneşti – 5%, r. Edineţ – 4%  

 r. Glodeni, r. Briceni, r. Cantemir, r. Anenii-Noi, r. Soroca, m. Comrat - nu au prezentat date 

cu privire la monitorizarea acestor indicatorilor, 

 r. Donduşeni, r. Rezina, r. Şoldăneşti, r. Făleşti, r. Basarabeasca, r. Dubăsari - au prezentat 

pentru prima dată date cu privire la acest indicator.  

 

Un alt indicator pe care SP l-a considerat prioritar de a fi monitorizat se referă la numărul de 

copii pentru care s-a instituit tutela în urma migraţiei părinţilor (conform Legii nr. 140 din 

14.06.2013, art. 7, lit. G şi a HG nr. 290 din 15.04.2009). 

În acest sens, 24 Comisii teritoriale au prezentat informaţie cu privire la numărul de tutele 

instituite urmare a migraţiei părinţilor. Astfel că, urmare a intrării în vigoare a Legii nr.140 din 

14.06.2013, pe parcursul anului 2014 a fost instituită tutela la aproximativ 3780 copii. 

 Numărul cel mai mare de tutele instituite s-au înregistrat în r. Floreşti – 617, urmat de r. 

Ştefan-Vodă – 515, r. Leova – 414, m. Chişinău – 285, r. Ialoveni – 259 şi r. Teleneşti – 247.  

 Numărul cel mai mic de tutele instituite s-au înregistrat în r. Ungheni – 13, r. Basarabeasca  - 

17, r. Rîşcani – 17, r. Edineţ – 19.  

Diagrama 1  

Tutela instituită, pe parcursul anului 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Informaţie parvenită din 25 raioane în anul 2014 şi informaţiei din 22 raioane parvenită în anul 2013 
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Instruirea specialistilor in domeniul antitrafic

1817

537

118

42

30

1272

Cadre didactice

membrii emt

asistentii sociali

primari 

psihologi 

prestatori BCIS

3.  Consolidarea capacităţilor specialiştilor din domeniul antitrafic  

 

Conform indicatorului „Consolidarea capacităţii specialiştilor în domeniul antitrafic” putem 

remarca că, pe parcursul anului 2014, prin intermediul Comisiilor teritoriale au fost instruiţi în 

jur de 3816 specialişti cu mandat în domeniul antitrafic. Aceştia au beneficiat de instruire pe 

diferite subiecte legate de identificarea, asistenţa şi protecţia victimelor TFU. Printre specialişti se 

numără: membrii EMT, primari, psihologi, cadre didactice, asistenţi sociali comunitari.  

Tabelele de mai jos, dar şi Diagrama 2 reflectă numărul specialiştilor instruiţi. 

 

Tabel 5 

Numărul specialiştilor instruiţi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6 

Tipul instruirilor specializate în domeniul anti-trafic 

 

Nr.  Raionul  

Denumirea 

evenimentului/  

Instruirii/  

Responsabili 
Resursele 

financiare 

Numărul şi 

grupul ţintă/ 

specialiştii 

instruiţi 

1 Chişinău  7 Seminare municipale 

instructiv-metodice pentru 

managerii educativi şi 

cadrele didactice 

„Activitatea cu  părinţii în 

prevenirea cazurilor de 

DGETS 

 

 

 

 

 

 393 

Manageri 

şcolari, 

profesori 

 

 

Categoria de specialişti  Numărul total  

Cadre didactice (pedagogi) 1817  

Asistenţi sociali comunitari  537  

Membri EMT  1272  

Primari 118 

Psihologi  42 

Prestatori  BCIS 30  

Total  3816   
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abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului”  

 

2 Seminare instructiv-

metodice  „Rolul unităţii 

şcolare în educația 

nonviolenţei în rîndul 

elevilor” 

 

1 Seminar instructiv-

metodic „Inteligenţa 

emoţională - cheia 

succesului în prevenirea 

abuzului, neglijării  

elevilor în unitatea şcolară” 

 

1 Seminar instructiv-

metodic „Activitatea 

coordonatorului privind 

implementarea 

Metodologiei de aplicare a 

Procedurii privind 

identificarea, sesizarea, 

raportarea cazurilor de 

abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului” 

 

2 Seminare instructiv-

metodice „Implementarea 

Instrucţiunii privind 

mecanismul intersectorial 

de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, 

referirea, asistenţa şi 

monitorizarea copiilor 

victime şi potenţiale 

victime ale abuzului, 

neglijării, exploatării, 

traficului” 

 

Seminare instructiv-

metodice „Activitatea cu 

elevii în prevenirea 

cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare, 

trafic” 

 

7 Seminare pentru părinţi 

cu genericul „Impactul 

migraţiei asupra dezvoltării 

fizice şi psihice a copiilor”  

 

13 Seminare cu tematica  

„Protecţia şi asistenţa 

 

 

 

DGETS 

 

 

 

 

 

DGETS 

 

 

 

 

 

 

DGETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGETS, CNPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGETS 

 

 

 

 

 

 

DMPDC 

 

 

 

 

DMPDC 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

143  

 

 

 

 

 

 

160  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

79 
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victimelor TFU, violenţei 

în familie şi persoanelor 

infectate cu HIV”:  

 

1 Seminar instructiv –

metodic pentru diriginţii de 

clasă „Ce sunt EU fără 

drepturi de cetăţean?” 

 

1 Reuniune de lucru cu 

tematica „Mecanisme de 

combatere a violenţei 

domestice în Republica 

Moldova. Probleme şi 

soluţii” 

 

1 Seminar de instruire 

„Eficientizarea răspunsului 

multidisciplinar coordonat 

la cazurile de violenţă în 

familie – 

 

5 ateliere intersectoriale de 

lucru cu tematica 

„Prevenirea şi asistenţa 

multidisciplinară a copiilor 

victime ale violenţei în 

familie” – 21 octombrie – 

07 noiembrie 2014 

 

 

 

 

DGETS 

 

 

 

 

Centrul pentru 

drepturile omului 

din Moldova 

 

 

 

 

MMPSF 

 

 

 

 

 

MMPSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

20  

2 Bălţi Seminar  de instruire: 

”Metode şi mecanisme de 

prevenire şi combatere a 

violenţei în familie” 

 

 

 

 

Instruirea cadrelor 

didactice privind 

implementarea 

Programului  de  

organizare  a activităţilor 

cu părinţii şi dezvoltarea   

abilităţilor parentale  de 

disciplinare non-violentă a 

copiilor,   cunoaşterea  

nevoilor copiilor de  

diferite  vîrste şi aplicarea 

metodelor alternative 

pedepsei.  

 

Seminar cu directorii 

adjuncţi  pentru educaţie, 

psihologi şi coordonatorii 

Primăria mun. 

Bălţi, DÎTS în 

parteneriat cu AO 

”Onoarea şi Dreptul 

femeii 

Contemporane şi 

OSCE 

 

Primăria mun. 

Bălţi, DÎTS 

CNPDC, UNICEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria mun. 

Bălţi, CNPDC, 

UNICEF 

 25 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 
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ANET din  instituţiile de 

învăţămînt pre-universitar 

din mun. Bălţi: Examinarea 

cadrului legal şi 

instituţional privind 

protecţia copiilor în situaţie 

de risc.  

 

Clubul psihologilor 

practicieni  a  desfăşurat 12 

şedinţe cîte 1 în lună 

 

Atelier  de lucru pentru 

membrii echipelor 

multidisciplinare 

”Aplicarea mecanismului 

intersectorial de cooperare 

pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, 

asistenţa şi monitorizarea 

copiilor victime şi 

potenţiale victime ale 

violenţei, neglijării, 

exploatării, traficului, în 

mun. Bălţi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria mun. 

Bălţi, Centrul 

„Sotis”  

 

Primăria mun. 

Bălţi, DÎTS, 

DASPF,  

Serviciul Sănătate, 

Inspectoratului de 

Poliţie mun. Bălţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  

 

 

 

164  

3 Basarabeasca Seminar de instruire pentru 

asistenţii parentali 

profesionişti din raion 

„Violenţa în familie. 

tipurile violenţei în familie. 

Cauzele apariţiei violenţei 

în familie.”  

 

Seminar de instruire 

privind procedurile de 

identificare, evaluare, 

referire, asistenţa şi 

monitorizare a copiilor 

victime şi potenţiale 

victime ale violenţei 

neglijării, exploatării şi 

TFU.  

DASPF în 

cooperare cu CCF 

Moldova  

 4 asistenţi 

parentali 

profesionişti 

 

 

 

 

 

25 specialişti 

(As. Socială, 

educaţie, 

ocrotirea 

sănătăţii) 

4 Briceni 0  0   

5 Căuşeni  

 

„Protecţia copiilor faţă de 

violenţă, abuz, neglijare, 

exploatare, trafic”  

 

 

 

 

 

 

 

DASPF în 

parteneriat cu 

CNPAC în cadrul 

proiectului dat.  

 

 

 

 

 

 

 180 de 

specialişti 

(primari, 

asistenţi 

sociali, cadre 

didactice, 

lucrători 

medicali, 

colaboratori ai 

organelor de 
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Proiect „Sporirea 

abilităţilor femeilor din 

localităţile de pe ambele 

maluri alem r. Nistrului”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar „Extinderea SNR 

la nivel comunitar”, 

implementarea HG nr. 228 

din 28.03.2014 

Şedinţe de meditaţie 

„Realitatea poate fi alta”  

 

 

Atelier la tema 

„Managementul de caz” 

„Supervizarea”  

 

 

Consiliul raional în 

parteneriat cu UN 

Women  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASPF în 

parteneriat 

Consiliul raional  

 

 

 

 

 

CAP Căuşeni 

Centrul Maternal 

Pro-Familia în 

parteneriat cu 

consiliul raional.  

poliţie)  

 

- 30 prestatori  

Biroul Comun 

de Informaţii 

şi Servicii  

- 40 asistenţi 

sociali  

- 200 mame 

tinere, gravide 

în dificultate, 

alţi membri ai 

comunităţii.  

 

32 asistenţi 

sociali 

comunitari  

 

6 Cimişlia  Seminar „Protecţia şi 

asistenţa victimelor TFU şi 

a victimelor violenţei în 

familie” 

 

 

Şedinţă informativă 

„Antitrafic” 

 

 

Şedinţă informativă     

Secretarul CT în 

parteneriat cu  

SP  

CAP 

 

Comisia teritorială 

Centrul prietenos 

tinerilor  

 

 

Centrul prietenos 

tinerilor  

1600 lei  32 primari  

 

 

 

 

Primari, şefi 

de catedră a 

diriginţilor 

 

 

20 Asistente 

medicale din 

CMF  

7 Ialoveni  Program de instruire 

privind consolidarea 

capacităţilor EMT 

comunitare din cadrul SNR 

pentru protecţia şi asistenţa 

victimelor şi potenţialelor 

victime TFU.  

  34 

colaboratori 

IP, 15 medici 

de familie, 33 

asistenţi 

sociali 

comunitari  

8 Dubăsari  În perioada 12-15 aprilie 

2014 a fost organizată 

instruirea EMT 

MMPSF  

OIM 
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9 Nisporeni  Masă rotundă privind 

prevederile 

Regulamentului EMT în 

vederea protecţiei şi 

asistenţei victimelor TFU 

şi violenţei în familie  

Coordonatorul 

EMT 

 75 persoane  

APL 

Poliţia  

Centrul 

medicilor de 

familie 

10 Edineţ  0 instruiri     

11 Făleşti  Seminar practic 

„Monitorizarea și 

reintegrarea victimelor 

TFU. Modalitatea de 

referire” 

 

Seminar practic pentru 

ASC cu tematica:  „Legea 

Nr.45 din 01.03.2007 Cu 

privire la prevenirea și 

combaterea violenței în 

familie” 

(10 aprilie) 

 

Seminar practic: „ 

Mecanismul intersectorial 

de cooperare în protecţia 

copilului” (6,7 mai) 

 

Seminar practic: „Familie 

puternică pentru fiecare 

copil”(3 iunie) 

Atelier de instruire: 

”Mecanismul intersectorial 

de cooperare în domeniul 

protecţiei copilului” 

(15-16 septembrie) 

 

Program de instruire: 

„Consolidarea capacităților 

membrilor EMD 

comunitare din cadrul 

Sistemului Național de 

Referire pentru protecția și 

asistența victimelor și 

potențialelor victime ale 

traficului de ființe umane 

(SNR) în lucru cu 

beneficiarii acestuia, cu 

accent sporit pe victimele 

violenţei în familie” 

(17,18,19,22 septembrie) 

 

Masă rotundă  cu genericul 

„Prevenirea şi eliminarea 

Specialişti DASPF; 

 

 

 

 

 

Specialişti DASPF; 

 

 

 

 

 

 

 

DASPF în 

parteneriat cu TdH 

 

 

 

DASPF în 

parteneriat cu TdH 

şi MMPSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul pentru 

prevenirea şi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36asistenți 
sociali 

comunitari 

 

 

 

36 asistenţi 

sociali 

comunitari 

 

 

 

 

 

36asistenți 
sociali 

comunitari 

 

 

Echipele 

multidisciplin

are 

comunitare  

165 specialişti 

membri ai 

Echipe 

multidisciplin

are locale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Specialiti 

din cadrul 
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discriminării”   

(20 noiembrie) 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea egalităţii 

DASPF/ 

Membrii 

CCTFU/ 

10Lucrătorii 

sociali/ 

16Reprezenta

nții 
ONG/5superv

izori ASC/5 

Mass-media 

locală 

12 Hînceşti  Seminarul „Consolidarea 

capacităţilor membrilor 

EMT comunitare din 

cadrul SNR în lucrul cu 

beneficiarii acestuia, cu 

accent sporit pe victimele 

violenţei în familie”  

 

 

 

 

 

Instruiri privind 

implementarea HG nr.270 

din 08.04.2014 

„Instrucţiunile privind 

mecanismul intersectorial 

de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, 

referirea, asistenţa, 

monitorizarea copiilor 

victime şi potenţialelor 

victime ale violenţei, 

neglijării, exploatării şi 

traficului”.  

MMPSF în 

parteneriat cu OIM 

Moldova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialişti DASPF  

 100 

persoane 

EMT 

comunitar – 

asistenţii 

sociali 

comunitar, 

poliţiştii de 

sector şi 

medicii de 

familie.  

 

41 asistenţi 

sociali 

comunitari, 

membri ai 

EMT raionale.  

13 Călăraşi  2 Seminare instructiv cu 

şomerii, desfăşurat în 

perioada 14.04.2014 

 

 

Training "Impactul sărăciei 

asupra bunăstării 

psihosociale", desfăşurat 

20.08.2014 

 

Training "Instrucţiunile 

privind mecanismul 

intersectorial de cooperare 

pentru identificarea, 

referirea, evaluarea, 

asistenţa şi monitorizarea 

copiilor victime ale 

  26 persoane 

aflate în 

căutarea unui 

loc de muncă 

 

67 persoane 

diriginţi,  

Managerii 

şcolari. 

 

Directorii 

educativi 
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violenţei, neglijenţei şi 

traficului", august 2014 

 

Training "Copii în situaţii 

de risc. Legea nr.140 din 

14.06.2014", desfăşurat în 

data de 04.11.2014 

 

Instruirea voluntarilor 

IMSP "Centrul de Sănătate 

Călăraşi", desfăşurată în 

luna noiembrie 2014 

 

 

 

32 persoane 

responsabilii 

ANET  

 

 

 

11 voluntari 

14 Leova  29-31.10.2014 a avut loc 

seminarul de instruire 8 ore 

la tema: „Protecţia şi 

asistenţa victimelor TFU şi 

a violenţei în familie în 

cadrul SNR”.  

 

La data de 22.11.2014 s-a 

desfăşurat seminarul de 

instruire pentru asistenţii 

sociali din r. Leova, în 

cadrul căruia au fost 

familiarizaţi la tema „Rolul 

asistentului social în 

prevenirea şi combaterea 

fenomenului TFU”.  

MMPSF  

DASPF  

 

 

 

 

 

DASPF   

 85 asistenţi 

sociali , 

ofiţeri, medici 

de familie  

 

 

 

30 asistenţi 

sociali 

15 Sîngerei  Lunar se petrec şedinţe de 

supervizare cu asistenţii 

sociali comunitari 

 

Seminar „Audierea copiilor 

victime - martori ai 

abuzului/ exploatării 

sexuale” 

  29 de asistenţi  

sociali 

comunitari 

 

Specialist 

superior din 

cadrul 

DASPF, 2 

psihologi din 

cadrul SAP, 

procuror, 

judecător 

16 Ungheni  Seminar de formare 

”Cooperarea 

transfrontalieră pentru 

prevenirea TFU” , 2-4 

februarie 2014 

Or. Iaşi 

 

 

 

 

Schimb de bune practici 

27-28 martie 2014 

 

 

DASPF Ungheni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASPF Ungheni 

DAC Iaşi 

AF ”Trup şi suflet”, 

Consiliul raional 

 11 persoane 

Pedagogi, 

reprezentanţii 

IP, judecători, 

procurorii, 

specialiştii 

DASPF, DPF  

vamă, APL II  

 

 

2 persoane – 

reprezentanţi 

DASPF  
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Schimb de bune practici 

2-4 aprilie 2014 

 

 

Workshop – 5 iunie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar de formare 19-20 

iunie 2014 

 

 

 

Herţa 

 

 

DASPF Ungheni 

 

 

 

 

 

 

2 persoane –  

reprezentanţi 

DASPF  

 

35 persoane - 
Pedagogi, 

reprezentanţii 

IP, judecători, 

procurorii, 

specialiştii 

DASPF, 

reprezentanţii 

poliţiei de 

frontieră şi 

vamă, APL II 

 

35 persoane 

pedagogi, 

reprezentanţii 

IP, judecători, 

procurorii, 

avocaţi, 

asistenţii 

sociali 

comunitari 

DASPF. 

17 Ocniţa  Şedinţă de instruire cu 

privire la noile prevederile 

ale HG 228 din 28.03.2014 

 

 

Seminar privind 

„Identificarea copiilor 

rămaşi fără ocrotire 

părintească, copii abuzaţi şi 

exploataţi prin muncă”.  

 

Şedinţă de lucru „Familiile 

în situaţie de risc – 

potenţiale victime ale 

TFU”  

Comisia teritorială  

în parteneriat cu 

ONG Stimul  

 24 de primari 

ai comunelor 

şi asistenţi 

sociali.  

 

Asistenţi 

sociali 

comunitari 

 

 

 

Asistenţi 

sociali 

comunitari  

18 Rezina  Consolidarea capacităţilor 

EMT  

 

 

 

 

 

Seminar de instruire cu 

privire la implementarea 

strategiei SNR 

 DASPF  

APL I  

CMF 

IP în parteneriat cu   

MMPSF 

CAP  

OIM 

APL niv. II 

DASPF 

IP 

 

 

 

 

 

 

 

3000 lei 

100 - membri 

EMT 

 

 

 

 

 

100 specialişti 

– membri 

EMT  
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19 Rîşcani  Seminar zonal pentru 

membrii echipelor 

multidisciplinare teritoriale 

comunitare 

 

 

 

 

Atelier de lucru privind 

raportarea acțiunilor 

întreprinse de EMT în 

cadrul SNR 

Studiu de caz ,,Rolul 

echipelor multidisciplinare 

în soluţionarea cazurilor în 

cadrul SNR” 

Seminar informative cu 

privire la organizarea şi 

desfăşurarea acţiunilor în 

cadrul ,,Săptămînii de luptă 

împotriva traficului de 

fiinţe umane” 

 

Seminar de instruire 

,,Consolidarea capacităţilor 

membrilor echipelor 

multidisciplinare 

comunitare din cadrul SNR 

pentru protecţia şi asistenţa 

victimelor şi potenţialelor 

victime ale TFU... “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele CT, 

Coordonatorul 

EMT 

 

 

Preşedintele CT,  

Coordonatorul 

EMT  

 

 

 

 

 

 

 

MMPSF,  

Academia de 

Poliţie „Ştefan cel 

Mare” 

CAP  

 69 

asistenți 
sociali, 

medici de 

familie 

polițiști de 

sector 

4 membri 

EMT, 

Supervizori 

 

8 membri 

EMT 

supervizorii, 

asistenți 
sociali 

 

30 asistenți 
sociali 

comunitari 

 

 

 

71 asistenţi 

sociali 

comunitari 

Medici de 

familie,  

Ofiţerul 

operativ de 

sector 

20 Ştefan-Vodă  Implementarea HG 228 din 

28.03.2014.  

 

 

 

Seminar teoretic-practic cu 

directorii adjuncţi din 

instituţiile de învăţământ. 

„TFU – problema 

societăţii” . Seminar 

(10.12.2014) 

DASPFC  

Consiliul raional 

Inspectoratul de 

poliţie  

 

Direcţia învăţământ  

 

Direcţia învăţământ 

ONG „Pe aripi 

europene”  

 

 

 

 

 

 

1000 lei 

CIDDC 

23 asistenţi 

sociali 

 

 

 

27 profesori  

 

60 profesori 

21 Orhei  Seminar Rolul EMT în 

protecţia persoanelor 

social-vulnerabile  

 

3 atelier de lucru „Soluţii 

practice şi legale pentru 

victimele violenţei în 

familiei”  

 

Coordonator EMT 

 

 

 

Coordonatorul 

EMT  

 

 

 

 45 asistenţi 

sociali 

comunitari  

 

3 grupuri de 

asistenţi 

sociali (în 

total 32)  
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Seminar pentru membrii 

EMT „Drepturile 

persoanelor în etate prin 

prisma Convenţiei cu 

privire la eliminarea tuturor 

formelor de discriminare a 

femeilor  

 MMPSF, Gender 

Centrul Help Age 

International, 

coordonatorul EMT  

3 grupuri 

(câte 20 

persoane) de 

specialişti 

DASPF, DEd, 

ATOFM, 

CMF, 

asistenţi 

sociali. 

22 Donduşeni  Informarea managerilor 

şcolari cu privire la 

prevederile HG nr.270  

  25 manageri 

şcolari  

 

4. Resurse financiare alocate din bugetul autorităţilor publice locale 

 

La acest capitol ne-am propus să reflectăm gradul de responsabilizare a autorităţilor publice 

locale în vederea alocării resurselor financiare pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi a 

potenţialelor victime ale TFU. Conform informaţiei solicitate, s-au remarcat următoarele raioane: 

 

1. CT Făleşti  - În vederea reducerii vulnerabilităţii potenţialelor victime ale TFU, 88 copii din 39 

familii au beneficiat de ajutor bănesc din bugetul raional în sumă de 117 000 lei. Suportul oferit 

a fost gestionat de beneficiari împreună cu asistenţii sociali comunitari pentru soluţionarea 

diferitor probleme, cum ar fi: procurarea carburanţilor, produselor alimentare, mobilier, 

perfectarea actelor. Acţionînd în scopul prevenirii abandonului copiilor şi a TFU, au fost alocaţi 

bani pentru procurarea a 4 case de locuit pentru 4 familii cu 16 copii rămaşi fără adăpost. Pentru 

activitatea serviciului de sprijin familial în bugetul DASPF 2014  au fost alocaţi 224000 mii lei 

din bugetul raional. Totodată, pentru asistenţa directă pentru victimele TFU a fost alocată suma 

de 56000 lei din bugetul APL nivelul I, iar din bugetul raional 72000 lei pentru asistenţa 

potenţialelor victime ale TFU. În total, pentru anul 2014 au fost alocaţi 267400 lei. 

 

2. CT Rîşcani – au alocat resurse financiare în valoare de 20000 lei pentru asistenţa potenţialelor 

victime ale TFU. 

 

3. CT Dubăsari -  a alocat pentru 1803 beneficiari, potenţiale victime ale TFU, suma de 831025 

lei.  

Tabel 7 

Resurse financiare alocate din bugetul r. Dubăsari 

 

4. CT Floreşti - pentru asistenţa potenţialelor victime ale TFU, din Fondul local de Susţinere 

Socială a Populaţiei, pentru anul 2014 s-au alocat 145800 lei şi  52000 lei la 23 familii cu 62 

copii din serviciul „Sprijinul Familial”. În total au fost alocaţi 197800 lei. 

 

5. CT Şoldăneşti - din Fondul local de susţinere a populaţiei au fost alocaţi pentru asistenţa  

victimelor  TFU şi violenţei în familie  23 200 lei. 

Nr. Tipul alocaţiei financiare Suma (lei) Nr.  

beneficiari 

1 Ajutor material 323525 627 

2 Procurare produse alimentare 1000 1 

3 Ziua internaţional a copilului 107200 172 

4 Ziua internaţională a persoanelor cu 

dizabilităţi 

278700 702 

5 Şcolarizarea copiilor 120600 301 

Total                                                       831025 
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6. CT LEOVA - Resursele financiare alocate din bugetul autorităţilor publice locale nivelul II, 

destinate pentru asistenţa victimelor TFU şi potenţialelor victime ale TFU – finanţarea 

serviciilor de alternativă pentru grupurile de risc, inclusiv şi categoriile sus menţionate: Centrul 

de plasament temporar „Cuplu părinte-copil” (500000 MDL), Serviciul „Sprijin pentru familiile 

cu copii” (96000 MDL), Serviciul de documentare în cadrul DASPF, Serviciul „Telefonul 

copilului” linia fierbinte. În or. Leova activează tabăra de odihnă cu sejur de zi - beneficiari 300 

copii. În luna iulie 2014 a fost inaugurată tabăra de odihnă în vederea reabilitării sănătăţii 

copiilor şi adolescenţilor “Neptun” din s. Sărata-Nouă. Proiectul dat a fost implementat de 

Consiliul Raional Leova din surse bugetare. Costul total al proiectului este de 6 mln.770 mii lei. 

În cadrul unei ture vor beneficia de odihnă 100 copii. Pentru vara anului 2014 a fost organizată 

odihna pentru 300 copii. În total au fost alocaţi 7 mln, 366 mii lei.  

 

Din informaţia cumulată, se remarcă faptul că pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU, a fost alocată suma de 8725425 lei. Totodată, remarcăm că planurile 

locale de acţiuni nu au prevăzute resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor legate de 

implementarea activităţilor prevăzute. În acest sens, remarcăm că raportarea financiară de către APL 

cu privire la evaluare a costurilor activităţilor realizate este puţin eficientă.  Acest fapt constituie un 

impediment pentru APL în stabilirea unui cadru general al cheltuielilor de către APL în scopul 

preluării financiare graduale a realizării Planurilor locale. 
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IV. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

1. 26% din numărul total de Comisii teritoriale au oferit informaţie completă (9), ţinînd cont de 

toţi indicatorii furnizaţi de către SP. Se constată o creştere a calităţii informaţiei oferite de către 

Comisiile teritoriale, asigurînd astfel transparenţă în procesul decizional al acestui organ 

consultativ. 

Se recomandă: 

- Elaborarea planurilor locale antitrafic, stabilirea unui grafic a şedinţelor stabilite pentru anul 

2015; 

- Ghidarea metodologică de către SP a CT cu privire la monitorizarea politicilor naţionale 

antitrafic la nivel local; 

- Consolidarea continuă a capacităţilor membrilor Comisiilor teritoriale de către APC, SP şi 

APL şi reprezentanţii organelor de drept în vederea elaborării informaţiei calitative conform 

indicatorilor prestabiliţi; 

- Organizarea grupurilor de lucru între membrii CT şi membrii EMD; 

- Elaborarea unui studiu privind rolul şi contribuţia Comisiilor teritoriale în realizarea 

politicilor din domeniul prevenirii şi combaterii TFU şi prezentarea rezultatelor acestui 

studiu (noilor membri) membrilor Comisiilor teritoriale, după alegerile locale care vor fi 

organizate în anul 2015. 

 

2. 28 Comisii teritoriale au coordonat realizarea Campaniei naţionale „Săptămîna antitrafic”, 

APL au demonstrat receptivitate în organizarea acţiunilor de prevenire a TFU, cu participarea ONG-

urilor naţionale şi locale. Mai mult decît atît, pe parcursul anului 2014, au beneficiat de informaţie 

privind prevenirea TFU un număr de 129221 persoane. Printre categoriile de beneficiari se numără: 

tineri (în special elevi), părinţi, familii aflate în situaţii de risc, persoane aflate în căutarea unui loc 

de muncă, cadre didactice, secretari ai consiliilor locale. 

Se recomandă: 

- Extinderea acţiunilor de prevenire TFU şi sensibilizare la nivel local (APL nivel I), prin 

consolidarea şi susţinerea activităţilor ONG-urilor locale; 

- Extinderea geografică a campaniilor de sensibilizare şi informare către zonele rurale ale 

Republicii Moldova; 

- Luarea în consideraţie a schimbărilor fenomenului TFU, cu privire la profilul grupurilor 

ţintă ce necesită a fi informate şi sensibilizate.  

 

3. Deşi Comisiile teritoriale au reflectat anumite servicii de asistenţă şi protecţie finanţate sau co-

finanţate din cadrul bugetelor APL, se remarcă faptul că estimarea costurilor rămîne a fi o provocare 

pentru APL. Doar 17 % din numărul total de CT au demonstrat ca APL deţin abilităţi de atragere de  

fonduri, în vederea dezvoltării şi diversificării activităţilor de prevenire şi combatere a fenomenului 

TFU.   

Se recomandă: 

- Consolidarea capacităţilor APL şi a CT cu privire la planificarea şi bugetarea costurilor 

destinate serviciilor de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU; 

- Dezvoltarea abilităţilor CT în vederea monitorizării şi elaborării rapoartelor de activitate în 

domeniul antitrafic la nivel local.  

 

4. Prin intermediul a 22 Comisii teritoriale au fost instruiţi în jur de 3816 specialişti cu mandat în 

domeniul antitrafic, care au beneficiat de instruire pe diferite subiecte legate de: identificarea, 

asistenţa şi protecţia victimelor TFU. Printre aceşti specialişti se numără membrii EMT, primari, 

psihologi, cadre didactice, asistenţi sociali comunitari. 

Se recomandă: 

- Alocarea în continuare a resurselor financiare pentru organizarea instruirilor; 

- În vederea asigurării durabilităţii instruirilor se recomandă instituţionalizarea ciclurilor de 

instruiri ToT. 
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5. Conform informaţiilor parvenite din 25 raioane, pe parcursul anului 2014 au fost înregistraţi  

69004 copii rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei, cifră uşor descendentă comparativ 

cu anul 2013, cînd au fost înregistraţi 70497 sau cu 3% mai puţin copii afectaţi de acest fenomen.  

Se recomandă: 

- Organizarea în continuare a activităţilor de sensibilizare şi informare a copiilor privind 

riscurile traficului TFU; 

- Dezvoltarea spectrului de servicii pentru copii aflaţi în dificultate şi vulnerabili; 

- Consolidarea capacităţilor specialiştilor în vederea identificării copiilor aflaţi în dificultate. 


