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Anexa 3 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Strategia de comunicare a Secretariatului permanent cu actorii din  

domeniul combaterii traficului de ființe umane 

Prezenta ”Notă informativă” este destinată pentru completarea și justificarea întregului 
proces care a stat la baza elaborării Strategiei de comunicare a Secretariatului permanent cu 

actorii din domeniul combaterii traficului de ființe umane.  

Notă informativă include:  
 

 Considerații generale (cadru și metodologie) 

 Consultări 

 Contextul comunicațional cu analiza SWOT 

 Constatări și concluzii 

 Considerații și recomandări finale 
  

1. Considerații generale  

Cadru. “Strategia de comunicare a Secretariatului permanent al Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane” (în continuare ”Strategia de comunicare”) a fost 

elaborată printr-o activitate de consultanță în cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităţilor 

Secretariatului permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de persoane în 

Republica Moldova”, susținut de către Organizația Internațională pentru Migrație a ONU și de 
către Departamentul de Stat al SUA.  

Metodologie. Elaborarea Strategiei de comunicare s-a întemeiat pe următoarele activități 

desfășurate: 

A. Consultări cu reprezentanți ai principalilor actori/subiecți din CA; 

B. Consultări cu reprezentanți ai unor instituții media și ai unor ONG-ri de media; 

C. Participare la importante ședințe în domeniu;  

D. Efectuarea de vizite în teritoriu în scop de documentare și consultare;  

E. Analiza actelor și rapoartelor naționale și internaționale; 

F. Mini-sondaj instituțional de opinie privind comunicarea în cadrul CA și perceperea 
rolului SP1. 

În linii generale scopul activităților A-F a fost de a stabili contextul comunicațional existent 

în CA, stipulările legislative și recomandările, naționale și internaționale, în materie de 

comunicare și rolul comunicațional ce revine SP – toate acestea din perspectiva elaborării 

unei strategii de comunicare, însoțită de un plan de acțiuni, care să răspundă dezideratelor, 

așteptărilor și sarcinilor în ceea ce privește comunicarea în cadrul CA.   

La p.2 sînt prezentate atît în mod sintetic, cît și în mod listat consultările, ședințele și 
vizitele desfășurate (activitățile A-D). S-a urmărit atît purtarea de consultări cu 

                                                             
1
 Respectivul sondaj a fost desfășurat cu suportul OIM (inclusiv agregarea rezultatelor) și a urmărit  să identifice, 

în limitele inerente unui atare instrument, cîteva aspecte importante cu privire la comunicarea în cadrul CA, 

instrumentele comunicaționale preferate, inclusiv necesitățile și rolul comunicațional al SP. Sondajul a chestionat 

doar subiecți ai CA și nu s-a extins asupra instituțiilor de presă sau a publicului larg. 
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experți/funcționari în domeniul TFU, cît și cu comunicatori (responsabili de comunicare și 
ofițeri de presă) din cadrul unor instituții importante din comunitatea antitrafic.  

La p.3.3 sînt date principalele acte naționale și internaționale analizate (legi, regulamente, 

planuri, rapoarte) cu referințele concrete la importanța, sarcinile și recomandările de 

comunicare pentru prevenirea și combaterea TFU în Moldova (activitatea E). 

În Anexa 4 a Startegiei sînt incluse chestionarul și rezultatele agregate ale sondajului 
(activitatea F). 

2. Consultări. 

2.1. Sinteză cantitativă a consultărilor  

 

  

Tip instituție 

Denumire instituție Număr 

instituții/ 
ședințe/ 

vizite 

Număr 

experți 
consultaț

i 

 

1.  Instituţii guvernamentale MAI/CCTP, MMPSF, MAEIE, PG, AT, 

MC 

6 9 

2.  Instituţii publice specializate SP, UNC/SNR, CT-Sîngerei, IM-Sîngerei, 

OOFM-Sîngerei 

5 8 

3.  Instituții internaționale, 

ambasade 

OIM, OSCE, Ambasada SUA 3 3 

4.  ONG-uri naționale CPTFU, CNPAC, CIDDC 3 3 

5.  ONG-uri internaționale Centrul “La Strada”, Medicins du Monde  2 2 

6.  Presa ZdG, TV-Moldova 1, Radio Moldova, 

Ziarul ”Ecoul nostru” (Sîngerei), Ziarul 

”Meleag natal” (Briceni), Ziarul ”Plai 

sîngereian” (Sîngerei), Radio ”Plus FM” 

(Sîngerei),  

7 7 

7.  ONG și rețele de presă CIN, APEL, API, Rețeaua ”Aici TV” 4 4 

8.  Comunicatori (responsabili 

comunicare) 

PG, MAEIE, MMPSF, CCTP, Centrul “La 

Strada” 

5 5 

9.  Ședințe CNCTFU (2), CT-Briceni, CIN, OSCE, 

Grupul coordonator al SP 

6 - 

10.  Vizite de documentare/ 

consultare 

Briceni, Sîngerei 2 - 

 TOTAL INSTITUȚII ȘI EXPERȚI/FUNCȚIONARI 35 41 

 TOTAL ȘEDINȚE  6 - 

 TOTAL VIZITE ÎN TERITORIU 2 - 

 

2.2. Lista şedinţelor, vizitelor şi întîlnirilor avute pentru consultări 

 

# ȘEDINȚE + VIZITE DATA LOC 

1.  Ședința Comitetului național pentru combaterea TFU 08.06.12 Chişinău, Guvern 

2.  Vizită în teritoriu – Briceni 

Ședința Comisiei teritoriale de combatere a TFU Briceni 

Întîlnire cu reprezentantul ziarului local ”Meleag natal” 

27.06.12 Briceni, Cons.raional 
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3.  Şedinţa Centrului de Investigaţii Jurnalistice de prezentare a 

Raportului trimestrial nr.7 de monitorizare media privind 

TFU, migraţia şi violenţa în familie 

28.06.12 Chişinău, CCTP 

4.  Ședința tehnică de coordonare OSCE, Programul antitrafic și 

gender 

11.07.12 Chişinău, OSCE 

5.  Ședința Comitetului național pentru combaterea TFU 27.07.12 Chişinău, CCTP 

6.  Vizită în teritoriu - Singerei 

Întîlniri cu Presedinte Comisiei teritoriale, 2 ziare+Radio, 

Inspectia Muncii, Oficiul Ocupare Forta de Munca 

22.08.12 Sîngerei 

7.  Ședința Grupului coordonator antitrafic al SP prilejuită de 

Săptămîna națională antitrafic și Ziua europeană antitrafic 

18.10.22 OSCE 

 

# ÎNTÎLNIRI DATA LOC 

1.  AlaVechiu, Secretariatul Permanent,   

 

08.08.12 SP 

2.  Eduard Bulat, șef Secția combaterea TFU, Procuratura 

Generala  

13.08.12 PG 

3.  Maria Vieru, sef serviciu de presa, Procuratura Generala  13.08.12 PG 

4.  Alina Radu, Ziarul de Garda 

 

13.08.12 Redacția, 

Casa Presei 

5.  Jana Costachi, Centrul de Prevenire a TFU 

 

13.08.12 Individual 

6.  Daniela Terzi-Misail, “La Strada” 

Nicolae Misail, coordonator comunicare, “La Strada”  

 

14.08.12 La Strada 

7.  Tatiana Niculcea, Ministerul Educatiei 

 

16.08.12 

 

Min.Edu. 

8.  Radu Cucos, sef, Directia Consulară, MAEIE 17.08.12 

 

MAEIE 

9.  Nelea Motriuc, Andrei Lutenco, OIM 17.08.12 

 

OIM 

10.  Ludmila Avtutova, asistent juridic si politic, Ambasada SUA 

 

21.08.12 

 

SP 

11.  Întîlniri Sîngerei 

Vitalie Tabarcea – președinte Comisia teritorială 

Ala Bezniciuc – secretarul Comisiei 

Maria Țurcanu – Redactor-șef, Ziarul ”Ecoul nostru” 

Ștefan Soltan – Redactor-șef, Ziarul ”Plai sîngerean”, 

director Radioul local Sîngerei ”Plus FM!! 

Vadim Crucieru – Inspecția Muncii 

Angela Popa – Agenția de Ocupare a Forței de Muncă  

22.08.12 Sîngerei 

12.  Olesea Popa, Secretar 1, Directia mass-media si relatii cu publicul, 
MAEIE 

 MAEIE 

13.  Natalia Panzari, șef UNC/SNR  

 

24.08.12 

 

MMPSF 

14.  Elena Capatina, sef sectie comunicare, Ministerul Muncii 24.08.12 

 

MMPSF 

15.  Efim Josanu, director interimar Teviziunea Nationala  TV-M1 
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16.  Petru Macovei, director executive, API 

 

28.08.12 

 

API 

17.  Dumitru Racoviţă, Secţia analitică, CCTP 

 

28.08.12 

 

CCTP 

18.  Aliona Stepan, CIDDC  29.08.12 CIDDC 

19.  Alexandru Dorogan, director Radio Moldova 

 

30.08.12 

 

Radio 

20.  Constatntin Tricolici, Agentia Turismului 03.09.12 

 

AT 

 

21.  Antoaneta Popescu, Medicins du Monde 

 

 

03.09.12 

 

SP 

22.  Ion Bunduchi, director APEL 

 

05.09.12 

 

APEL 

23.  Ana Golubenco, director AICI TV 11.09.12 

 

AICI TV 

24.  Ecaterina Berejan, Ala Vechiu, Valentin Sasu 

Echipa Secretatiatului permanent 

14.09.12 SP 

25.  Eugenia Benigni, OSCE 17.09.12 

 

OSCE 

26.  Margareta Neamtu, Ministerul Culturii 18.09.12 Min.Culturii 

 

27.  Daniela Simboteanu, CNPAC  

 

24.09.12  CNPAC 

28.  Cornelia Cozonac, Centrul de Investigații Jurnalistice 25.09.12  CIN 

29.  Galina Morari, Ministerul Sănătății 28.09.12  Min. Sănatății 
 

3. Contextul comunicațional 

3.1. Problemele specifice domeniului antitrafic. Problematica domeniului antitrafic (de 

prevenire și combatere a TFU) este diversă și complexă. Ea a fost elucidată și enunțată într-o 

serie de rapoarte și studii naționale și internaționale relativ recente, fiind prezentată sintetic în 
PNA în rubrici speciale în cadrul a cinci compartimente structurale ale PNA. Din punctul de 
vedere al elaborării Strategiei de comunicare prezintă interes înainte de toate acele probleme 

care se referă nemijlocit la comunicare, precum și cele la a căror remediere comunicarea 

poate juca un rol esențial.  
 

Din prima categorie de probleme vom sublinia următoarele: insuficiența activităților de 

informare/sensibilizare și educare a categoriilor vulnerabilie de popluație (victimele și 

potențialele victime ale TFU, tinerii, copiii fără îngrijire, migranții din țarile de destinație ș.a.), 

dar și a publicului larg în ansamblu, cu privire la pericolele şi consecinţele  fenomenului TFU, 

despre noile tendinţe ale acestuia și despre conexiunea TFU cu alte probleme sociale; carențe 
în informarea victimelor TFU despre dreptul la asistenţă şi protecţie prevăzută de lege; lipsa 

unei transparențe adecvate și a unei mediatizări pe potrivă a activităţii actorilor antitrafic de 

stat; insuficiența informării autorităţillor APL, a preşedinţilor şi secretarilor CT, despre 

fenomenul TFU ș.a.  

Din cea de a doua categorie vom evidenția probleme precum: imperfecţiunea coordonării 
activităţilor antitrafic la nivel naţional şi local, lacune în colectarea şi analiza datelor privind 
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fenomenul/cazurile reale de TFU; inexistenţa datelor oficiale comune la nivel național, 

comunicarea defectuoasă și tardivă în transmiterea informaţiilor privind cazurile de TFU de la 
misiunile diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate către autorităţile de stat; 

cooperarea ineficientă între EMD-le și ONG-le locale pentru identificarea victimelor TFU; 
cooperarea subdezvoltată între poliţie, procurori, grăniceri, alte instituţii relevante şi ONG-uri 

în special la nivel local etc.  Alte probleme vizează starea de lucruri în ceea ce privește 

necesitatea reducerii vilnerabilității, a consolidării capacităților actorilor antitrafic, a 

aprofundării cooperării cu instituțiile abilitate din țările de destinație.  

3.2. Analiza situației comunicaționale. Analiza situației comunicaționale efectuate în 

conformitate cu metodologia descrisă la P.1 a permis relevarea contextului comunicațional 

actual al activității SP și al CA în general, fiind prezentată în Tabelul 1 de analiză SWOT2:   

Tabelul 1. Analiza SWOT a situației comunicaționale din cadrul CA 

Puncte tari: 
 

 Existența unei comunități antitrafic bine 

configurată cu subiecți/actori stabiliti și un cadru 
legislativ favorabil unei bune comunicări.  

 SP are mandat oficial și este perceput ca avînd 

rolul de entitate de coordonare,  monitorizare și  
raportare pentru activitățile antitrafic, inclusiv 
pentru asigurarea unei bune comunicări în cadrul 
CA.   

 SP are în general o bună conlucrare cu subiecții 
principali antitrafic și are o serie de parteneriate 
bine stabilite. 

 Există practici bune de informare, sensibilzare, 

educare în domeniul prevenirii și combaterii TFU, 
înregistrate în Moldova. 

 

Puncte slabe: 
 

 Lipsa unui cadru comunicațional pus la punct (cu 

strategie și cu plan al acțiunilor de comunicare) în 
cadrul CA. 

 Lipsa unor instrumente de informare și comuni-

care moderne și cuprinzătoare pentru CA. 

 Conlucrarea insuficientă cu presa. 

 Implicarea societății civile, mai ales la nivel local, 

în prevenirea și combaterea fenomenului TFU 
este insuficientă. 

 Lipsa abilităților de comunicare ale specialiștilor 

din diverse segmente ale CA și insuficiența 

materialelor de informare și educare în domeniul 
TFU.  

Oportunităţi: 
 

 Angajamentul Guvernului, al autorităților centrale 
în ansamblu, de a sprijini agenda antitrafic 
coordonată de CNCTFU/SP, inclusiv 

comunicarea, sensibilizarea și educația. 

 Existența unor sarcini concrete de comunicare în 

PNA și în Planul SP, ambele aprobate la cel mai 
înalt nivel.  

 Rolul important al agendei naționale antitrafic în 

cadrul conditionalităților pentru obținerea de către 

Moldova a regimului liberalizat de vize cu UE și în 
procesul de onorare a angajamentelor faţă de 
Consiliul Europei pentru trecerea la etapa de 
post-monitorizare. 

 Disponibilitatea partenerilor de dezvoltare să 

sprijine instituționalizarea comunicării antitrafic. 

 Deschiderea spre cooperare a presei, atît a celei 

naționale cît și locale (raionale), în scopul 

informării și sensibilizării publice.  

Ameninţări (pericole): 
 

 Insuficiența de resurse umane și financiare a SP 

și o anume incertitudine privind obținerea 
acestora în scopul îndeplinirii unul Plan de 

comunicare ambițios. 

 Riscurile neîndeplinirii de către unele instituții a 
sarcinilor de comunicare trasate în PNA pentru 
anii 2012-2013.  

 Supraestimarea rolului SP în desfășurerea 

activităților de comunicare în cadrul CA și dincolo 
de ea. 

 Capacități și resurse limitate în implementarea 

activităților de comunicare de către partenerii din 

teritoriu, la nivelul APL-lor și al comisiilor 
teritoriale. 

 Dificultăți în stabilirea de parteneriate cu presa și 
cu societatea civilă legate de anumite 

condiționalități financiare, de lipsa de capacități și 
de experiență în domeniu. 

                                                             
2 Din engleză:  S – strengths/puncte tari, W – weaknesses/puncte slabe, O – opportunities/oportunități,    

T – threats/amenințări (pericole). 
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 Existența unor rețele de presă și de ONG-uri, 
inclusiv din domeniului jurnalismului de 

investigație, care ar putea fi angrenate la 
consolidarea  platformei de comunicare antitrafic, 

informare și sensibilizare.  

 Subestimarea activitiăților de comunicare și 

sensibilizare de către unii subiecți antitrafic.  

 

 
 

 

3.3. Acte oficiale cu referințe la activitățile de informare și sensibilizare în domeniul 

traficului de ființe umane  

LA NIVEL NAȚIONAL 

 Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane nr. 241-XVI din 

20.10.2005. – Articolul 10/(2) prevede faptul că ”Autoritățile administrației publice centrale 

abilitate cu funcții de prevenire și combatere a traficului de ființe umane, autoritățile 

administrației publice locale și comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane  

organizează sistematic campanii informaționale de sensibilizare a populației, realizează și 
difuzează, colaborănd activ cu mass-media, materiale publicitare privind riscurile la care pot fi 

expuse potențialele victime ale traficului de ființe umane” (Art.10 modificat prin Leagea cu nr. 

137-XVI din 21.06.2007). De asemenea, Articolul 12/(1) stipulează faptul că organizațiile 

internaționale care au reprezentanțe în Republica Moldova și cele neguvernamentale cu 

atriubuții în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane ”...pot organiza 

campanii informaționale despre traficul de ființe umane și riscurile la care sînt expuse 
victimele acestui trafic”. 

 Regulamentul CNCTFU și SP (HG - 472/26.03.2008, inclusiv modificările operate 

de HG-900/02.12.2011). – Una dintre funcțiile stipulate ale CNCTFU este ”Organizează 

campanii de familarizare a populației cu problemele ce țin de traficul de ființe umane și 
pericolul social al acestul fenomen”;  Una dintre atribuțiile SP este ”Susține campaniile 

naționale și internaționale de informare și sensibilizare a populației cu privire la fenomenul 

traficului de ființe umane și colaborează cu mass media în acest domeniu”. 

 Strategia SNR pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale 
TFU (Hotărîrea Parlamentului cu nr.257-XVI/05.12.2008). –  Unul dintre obiectivele specifice 

ale Strategiei SNR este ”Sensibilizarea populației asupra prevenirii și combaterii traficului de 

ființe umane”. 

 Raportul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane 

pentru anul 2011. – Conține două recomandări exprese cu privire la comunicare: a) 

”Continuarea desfaşurării campaniilor naţionale de sensibilizare a populaţiei”; și b) 
”Consolidarea strategiei de comunicare între actorii anti-trafic”. 

 Planul național de  prevenire  și  combatere a traficului de fiinţe umane 2012–

2013 (HG-559/31.07.2012). – Conține o sub-sarcină special dedicată comunicării, 
”Sensibilizarea şi educaţia publicului  larg”, inclusă în Anexa 2, avînd un scop, ”Educarea 
opiniei publice cu privire la  pericolul şi consecinţele fenomenului traficului de fiinţe umane  şi a 
problemelor conexe (exploatarea imigranţilor, exploatarea sexuală comercială a copiilor etc.)”, 

și două obiective specifice – 1) ”Creşterea sensibilizării publicului larg privind tendinţele noi ale 

traficului de fiinţe umane”; și 2) ”Dezvoltarea aplicaţiilor mobile şi utilizarea reţelelor de 

socializare în sensibilizare, informarea şi educaţia publicului larg” – și care prevede un total de 

13 activități de comunicare. Implementarea respectivelor activități revine unui număr de 8 

instituții publice centrale concrete (ministere și agenții), administrațiilor publice locale, 

misunilor diplomatice și oficiilor consulare ale R.Moldova. De asemenea, sînt indicați și 
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partenerii din domeniul societății civile – 2 ONG-uri locale și 2 ONG-uri internaționale, precum 

și o serie de ONG-uri speciaizate (cu activități în domeniu) care urmează a fi identificate. 

 Planul de acțiuni al SP al CNCTFU pentru anul 2012. – Prioritatea V a Planului dat 

este  ”Dezvoltarea colaborării Secretariatului permanent cu actorii anti-trafic şi mass-media”, 

avînd obiectivul ”Îmbunătăţirea comunicării Secretariatului permanent cu actorii anti-trafic şi 

mass-media în vederea consolidării mecanismului de colaborare”, pentru a cărui realizare s-

au trasat 4 activități pentru anul 2012, inclusiv elaborarea prezentei Strategii de comunicare.  

LA NIVEL INTERNAȚIONAL 

  Raportul Departamentului de Stat al SUA privind combaterea traficului de 
persoane 2012 – Moldova (Tier 2). – Sînt formulate cîteva recomandări cu referire la 

comunicare/sensibilizare: a) creșterea sensibilizării victimelor TFU și a abilităților acestora de 

a solicita compensații de la cei care i-au traficat; b) îmbunătățirea comunicării/cooperării dintre 

organele de forță locale și grupuri ale societății civile locale (ONG-uri locale); c) reducerea 

cererii față de serviciile sexuale prin activități de sensibilizare a potențialilor consumatori de 

prostituție.  

 Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a 

Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva TFU, 2012. – Conține următoarea  

recomandare ”Autoritățile moldovenești trebuie să continue eforturile lor de sporire a 

sensibilizării publicului larg privind TFU. În paralel, autoritățile trebuie să întreprindă pași 
pentru trasarea și implementarea unor măsuri preventive special concepute pentru grupuri 
îndeosebi vulnerabile la TFU pentru a le informa într-o manieră convingătoare despre 

pericolele traficării. Campaniile de sensibilizare și educare în școli și instruirea unor 

profesioniști potriviți trebuie să țintească spre promovarea egalității de gen, a eradicării 

violenței pe bază de gen și a stigmatizării victimelor traficării”. 

4. Constatări și concluzii.  

Vom sintetiza mai jos cîteva constatări și concluzii majore privind contextul comunicațional 

al CA și poziționarea SP în acest context, inclusiv rolul care i se prefigurează pentru o 

comunicare instituționalizată, relevantă și cuprinzătoare. 
 

Primul set de constatări a rezultat din analiza actelor considerate (Anexa 3) – legi, hotărîri 

de guvern, regulamente, planuri, strategii, rapoarte naționale și internaționale – și se prezintă 
precum urmează:  

 Cadrul legislativ național stipulează clar necesitatea și obligativitatea unei activități 

constante de comunicare în domeniul prevenirii și combaterii TFU (informare, sensibilizare, 

educare) și pune acest lucru în sarcina autorităților APC și APL abilitate. 

 Funcții de comunicare sînt atribuite prin regulamentele de funcționare atît pentru 

CNCTFU, cît și pentru SP. La fel, în ”Strategia SNR pentru protecția și asistența victimelor și 
potențialelor victime ale TFU” este stipulat un obiectiv specific de sensibilizare, precum și 
elaborarea unei strategii de comunicare a SNR.  

 De asemenea, cadrul legislativ national oferă posibilitate organizațiilor internationale ce 

operează în Moldova, precum și celor neguvernamentale, cu specializare în domeniul TFU, să 

desfășoare activități de comunicare.  

 Necesitatea consolidării unei strategii de comunicare este relevată în Raportul național 

2011, care, în plus, recomandă continuarea campaniilor naționale de sensibilizare. 

 La nivel internațional două rapoarte importante, ”Tier 2” și ”GRETA”, formulează o serie 
de recomandări pentru Moldova care privesc anume comunicarea. În afara de recomandarea 

http://alternativesociale.ro/images/stories/downloads/raport_usds_trafic.pdf
http://alternativesociale.ro/images/stories/downloads/raport_usds_trafic.pdf
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generală de continuare a sensibilizarării publicului larg cu privire la pericolele TFU, aceste 

recomandări se referă în  mod special la sensibilizarea grupurilor vulnerabile la TFU și la 

drepturile victimelor TFU, la îmbunătățirea comunicării/cooperării dintre organele de forță 

locale și ONG-uri locale în scopul prevenirii și asistării victimelor TFU și la activități 

comunicaționale specifice care ar diminua cererea la serviciile de prostituție.   

 PNA a avut în vedere în anumită măsură recomandările existente cu privire la 

prevenirea și combatrea TFU și a inclus 13 activități de comunicare pentru 8 ministere și 
agenții, precum și pentru APL-uri (acestea din urmă trebuie să-și concretizeze planurile 

specifice de comunicare la nivel local). La rîndul său, SP și-a pus în sarcină, prin Planul său de 

acțiuni 2012, patru activități menite să îmbunătățească comunicarea SP cu actorii antitrafic și 
cu mass-media.   

 

Al doilea set de constatări și concluzii este bazat pe consultările purtate cu reprezentanți 

ai principalilor actori ai CA, inclusiv cu instituții și ONG-uri de media, și sînt prezentate în 
continuare:   

 Necesitatea de comunicare instituționalizată intra-CA a devenit un imperativ, fapt 

confirmat la nivelul întregii comunități antitrafic, care simte nevoia  unei comunicări sistemice și 
sistematice. Modalitățile tradiționale de comunicare în cadrul CA (scrisori, faxuri, mesagerie 

electronică, pagini-web axate strict pe misunea și obiectivele unei singure instituții, ședințe de 
coordonare etc.) nu sînt în măsura să asigure o informare/comunicare de ansamblu la nivelul 
întregii CA, care ar contribui eficient la implementare adecvată a agendei antitrafic.  

 O platformă instituționalizată de comunicare în cadrul CA este necesară atît pentru 

cerințele de comunciare interne ale CA, inclusiv a SP către actorii CA, cît și pentru orientarea 
către publicul larg.  

 Se resimte lipsa unei surse atotcuprinzătoare de informații și date  sistematizate legate 

de TFU (bancă de date): acte legislative și rapoarte naționale și internaționale, statistici 
curente, calendarul evenimentelor cu tematică TFU, proiecte în derulare, rezultatele 

proiectelor implementate, campanii de informare/sensibilizare, colecție de publicații, noutăți 
concentrate de la actorii antitirafic, inclusiv relatări constante despre activitatea din teritoriu, la 

nivelul comisiilor teritoriale și al EMD-lor etc. 

 SP este perceput ca avînd rolul central atît în asigurarea platformei de comunicare (cu 

instrumentele adecvate) în cadrul CA, cît și în crearea/menținerea băncii de date antitrafic. 

 O strategie de comunicare a SP trebuie să se axeze preponderent pe comunicarea în 

cadrul CA și, în anumite limite rezonabile, pe activități de sensibilizare a publicului, în special 

în ceea ce privește noile tendințe în TFU. 

 O pagină de internet informativă și cuprinzătoare a CA a fost considerată drept cel mai 
indicat instrument de comunicare/informare antitrafic. Administrarea paginii date (concept, 

elaborare, proiectare, conținut, actualizări) trebuie să fie asigurată de CNCTFU prin SP, 

beneficiind totodată de contribuții constante din partea actorilor CA.  

 S-a constatat o insuficiență a comunicării cu presa de către o bună parte a actorilor CA 

și chiar unele dificultăți în obținerea de către presă a informațiilor legate de TFU3.  

 Presa este în general disponibilă de a coopera mai strîns în cadrul unui sistem 

comunicațional eficient și deschis pe care ar urma să-l asigure SP. 

 S-a relevat necesitatea conlucrării SP, și a altor actori antitrafic, cu UNC/SNR pentru 

diversificarea și fortificarea relației cu societatea civilă și implicarea mai largă a acesteia, în 

                                                             
3
 Din totalul  de 1736 de materiale publicate în ultimii doi ani în presă doar 290, sau 17%, au fost axate pe TFU, 

majoritatea vizînd migrația și violența în familie – Conform ”Raportului final de monitorizare mass-media privind 
reflectarea fenomenului traficului de persoane, migraţiei şi violenţei în familie (septembrie 2010 – august 2012)”. – 
CIN, septembrie 2012. 
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special la nivel local, în activități de sensibilizare, prevenire, combatere, și asistență a 

victimelor TFU, de conlucrare cu organele de forță îndeosebi la nivel local4. 

 Este nevoie de o receptivitate adecvată/sporită a actorilor antitrafic la noile tendințe 

înregistrate în TFU prin organizarea și/sau încurajarea de campanii de informare și 
sensibilizare privind respectivele tendințe, pericolele și efectele lor. 

Necesitatea unei comunicări instituționale antitrafic rezultă și din problematica domeniului 
expusă la începutul prezentului capitol.  

De asemenea, analiza SWOT de mai sus vine să sublinieze atît necesitatea unei strategii 

de comunicare a CA, cît și cadrul favorbil în vederea elaborării respectivei strategii prin 

valorificarea oportunităților existente.   
 

Concluzie generală: necesitatea elaborării strategiei de comunicare a SP  a devenit 

un imperativ, fapt conștientizat practic la toate nivelurile CA. Menirea principală a 

strategiei respective este să asigure o comunicare instituțională în cadrul CA printr-un 

set de instrumente de comunicare, să consolideze relația cu presa  și să contribuie la 

îmbunătățirea informării și sensibilizării populației asupra fenomenuluio TFU și a 

consecințelor acestuia. 

 

Constatările și concluziile de mai sus au servit ca bază la configurarea Strategiei de 
comunicare.  
 

5. Considerații și recomandări finale. 

Considerațiile și recomandările finale vor viza în special parteneriatele și resursele 

necesare, umane și financiare, pentru a asigura buna implementare a Strategiei și a Planului 

de acțiuni: 
 

 Stabilirea unei comunicări instituționalizate în cadrul CA, cu gestionare de către SP, 

este un imperativ, validat prin sarcini de plan, recomandări internaționale și acceptul tuturor 
actorilor antitrafic. 

 În baza respectivului imperativ general acceptat este crucial să fie asigurată de la bun 
început o cooperare strategică cu partenerii de dezvoltare în scopul sprijinirii implementării 

Strategiei și Planului de comunicare. 

 Reușita implementării primei Strategii și a primului Plan de acțiuni, asigurarea unei 

eficiente funcționalități a principalelor instrumente de comunicare în cadrul CA, în special a 

paginii-web, constituie garanția continuității și aprofundării procesului de comunicare antitrafic, 

precum și a impactului sensibilizator asupra societății în ansamblu. 

 Actualizarea constantă și relevantă a paginii-web și a buletinului ”Curierul antitrafic” 

este esențială, de aceea se recomandă stabilirea de la bun început a unor principii de 

cooperare cu majoritatea partenerilor din CA pentru furnizarea periodică a noutăților și 
relatărilor despre activitățile desfășurate, care prezintă interes pentru întreaga comunitate 

antitrafic și chiar dincolo de ea. 

 La fel de importantă este sarcina de promovare a paginii-web a SP și conturilor de pe 

rețelele de socializare. Postarea banner-ului pentru pagina SP se va face pe toate paginile-

                                                             
4
 SNR-ul are ca obiectiv specific inclusiv ”Sensibilizarea populației asupra prevenirii și combaterii traficului de 

ființe umane”, iar una dintre măsurile de implementare fiind ”elaborarea strategiei de comunicare în cadrul SNR” 
(în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului cu nr.257-XVI/05.12.2008). 
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web ale actorilor CA, inclusiv pe paginile APL prin eforturiloe CT-le. De asemenea UNC/SNR 

va asigura promovarea  paginii în rețeaua de EMD-uri, inclusiv va conlucra cu SP la abonarea 
membrilor EMD la ”Curierul antitrafic” în contextul promovării culturii de comunicare prin 
internet.  

 Sub aspect tehnic se recomandă angajarea unui specialist cu calificări și experiență 

suficiente pentru a finaliza, în prima fază, colectarea/selectarea, sintetizarea, coordonarea și 
postarea masivă a informațiilor pe pagina-web în vederea lansării acesteia (fie prin voluntariat, 
student-practicant, sau prin contract special). În continuare este indicat ca angajatul respectiv 

să devină administrator de conținut al paginii-web și responsabil direct de celelalte activități de 

comunicare. Alte abilități  necesare sînt scrierea de știri, communicate, articole pentru pagina-

web și postarea acestora împreună cu fotografii aferente. 

 Strategia propusă va fi implementată pe o durată de 3 ani, 2013-2015,  iar planul de 

acțiuni pe durata unui an – 2013.  


