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I. Coordonarea activităţilor de către Comisiile teritoriale pentru a răspunde provocărilor din 

domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane 
 

Prezentul document îşi propune să reflecte analiza procesului de coordonare a activităţii de 
prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane realizat de către comisiile teritoriale (CT) pentru 
combaterea traficului de fiinţe umane (TFU), atribuţie stipulată în pct. 11, lit. b) din Hotărârea de 
Guvern nr. 234 din 29.02.2008 „Privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru 
combaterea traficului de fiinţe umane”. 

Dintre cele 35 de CT din republică, 33 de CT au răspuns solicitării Secretariatului Permanent 
(SP) al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane (CNCTFU), excepţie făcând 
CT Rezina şi CT UTA Găgăuzia. 

Un aspect important al mecanismului de coordonare al acţiunilor de către CT în domeniul 
prevenirii TFU la nivel local sunt şedinţele de lucru ale acestora. Din informaţiile parvenite de la CT, 
solicitate prin demersul nr. 24-05-129 din 19.02.2016, se conturează următorul tablou în ceea ce priveşte 
eficienţa activităţii CT:  

Tabelul 1 
Informaţie cu privire la şedinţele organizate de către CT 

CT Nr. şedinţelor  Nr. şedinţelor cu EMT şi 
nivelul de colaborare  

Nr. şedinţelor cu primarii 

Anenii-Noi 1 1 şedinţă în care s-au discutat 
cazuri de violenţă în familie 

6 şedinţe a EMT în satele 
Cobuşca Nouă, Roşcani, 
Şerpeni, Mereni, Teliţa, 
Bulboaca şi Hîrbovăţ în 
parteneriat cu A.O. 
”Profamilia”, la care s-au 
discutat cazuri concrete 

Bălţi 41 
 

coordonatorii EMT raportează 
în cadrul şedinţelor CT cazurile 
examinate, măsurile întreprinse, 
bunele practici de lucru, tipurile 
de servicii/prestaţii la care au 
fost referite-acordate 

22 
 

Briceni 4  conlucrare eficientă şedinţele petrecute au avut 
tematica: ”Prevenirea migraţiei 
ilegale” 

Rîşcani 4 şedinţe la care au fost 
examinate rezultatele 
activităţii EMT şi EMD  

membrii CT şi EMT au 
participat la şedinţele EMD 
organizate în 5 primării 

au fost vizitate 8 primării 

Cahul  - - - 
Cantemir 2 şedinţe în cadrul cărora au 

fost discutate  activităţile 
este o conlucrare eficientă a CT 
cu EMT 

- 

                                                        
1Şedinţa CT din aprilie 2016. Tematica subiectelor discutate au fost cu privire la: aprobarea componenţei Comisiei municipale pentru combaterea TFU 

pentru anul 2016 (noua componenţă); formarea competenţelor cadrelor didactice în vederea prevenirii acţiunilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al 
copiilor şi aplicării mecanismului intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, 
exploatării, traficului; aprobarea Planului municipal de acţiuni al Comisiei municipale de prevenire şi combatere a TFU pentru anul 2016.  

Şedinţa CT din iunie 2016. Subiecte discutate cu privire la: organizarea activităţilor de organizare a timpului liber (dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 
prevenirea riscurilor sociale) în cadrul Centrelor municipale pentru minori şi tineret; implementarea ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova 
nr. 77 din 22.02.2013 „Cu privire la Procedura de organizare instituţională şi intervenţie a lucrătorilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, 
exploatare, trafic al copilului şi a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 270 din 08.04.2014 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul 
intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime”; prestarea serviciilor de 
sănătate prietenoasă tinerilor. 

Şedinţa CT din august 2016. Tematica subiectelor discutate au fost cu privire la: modificarea componenţei Comisiei municipale pentru prevenirea TFU; 
implicarea Comisiei municipale pentru prevenirea TFU a ONG-lor active în vederea creării parteneriatelor pe segmentul prevenirii TFU, excluderii 
dublărilor, consolidării eforturilor şi eficientizării resurselor financiare; bunele practici ale ONG-urilor din diferite domenii în prevenirea riscurilor sociale; 
vizita şi familiarizarea cu practica de activitate a Centrului ”Speranţa Terrei”. 

Şedinţa CT din decembrie 2016. Subiecte discutate privind: activitatea Comisiilor teritoriale a primăriilor aflate în zona de circumscripţie (s. Elizaveta, s. 
Sadovoie); rezultatele implementării Planului municipal privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 
monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului pentru perioada octombrie 2014-decembrie 2016; bunele 
practici ale ONG-urilor; familiarizarea cu practica de activitate a A.O. ”Onoarea şi Dreptul Femeii Contemporane”; elaborarea propunerilor pentru 
includerea în Planul de acţiuni al Comisiei teritoriale de prevenire şi combatere a TFU pentru anul 2017. 

2La 21.10.2016, în cadrul întrunirilor s-au pus în discuţie următoarele subiecte: serviciile acordate persoanelor TFU, cazuri în lucru, impedimente în 
soluţionarea cazurilor, împărtăşirea bunelor practici, perspective de dezvoltare, prezentarea activităţii coordonatorului Centrului naţional de prevenire a 
abuzului faţă de copii (CNPAC) în mun. Bălţi; înaintarea propunerilor privind desfăşurarea Campaniei de sensibilizare a opiniei publice privind TFU. 
La şedinţa din 27 decembrie 2016, s-a pus în discuţie întrebarea cu privire la activitatea primăriilor Elizaveta şi Sadovoie. 
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întreprinse de către membrii 
CT şi despre eforturile 
depuse în prevenirea TFU şi 
violenţei domestice 

Căuşeni 3 şedinţe în cadrul cărora au 
fost examinate subiectele ce 
ţin de organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor CT, 
planul de activitate, etc.  

- - 

Călăraşi  4 şedinţe la care a fost 
analizată situaţia şi dinamica 
activităţilor în domeniul 
combaterii şi prevenirii TFU, 
infracţiunilor comise, 
realizările şi dificultăţile în 
colaborarea cu EMT, accesul 
victimelor TFU la asistenţă şi 
protecţie 

cooperare eficientă 
 

1  

Chişinău 2  conlucrare constructivă - 
Cimişlia 3  EMT raportează semestrial în 

cadrul şedinţelor CT despre 
activitatea sa 

1  

Criuleni 4  - - 
Nisporeni 4 ş conlucrarea este satisfăcătoare 4  
Edineţ - - - 
Ialoveni 2  4 şedinţe 2  
Leova 43 membrii CT conlucrează cu 

membrii EMT în cazul apariţiei 
necesităţii acordării asistenţei 
victimelor sau potenţialelor 
victime a TFU 

5  

Ştefan Vodă  2 şedinţe. În cadrul primei 
şedinţe a fost prezentat 
raportul de activitate pentru 
anul 2015, iar a doua şedinţă 
a avut ca scop elaborarea şi 
aprobarea planului de 
activitate a comisiei TFU 
pentru 2016 

4 şedinţe ale EMT la care s-au 
examinat 6 cazuri (victime şi 
potenţiale victime ale TFU), 20 
de cazuri ale copiilor care se 
află în situaţii de risc 

1 şedinţă cu secretarii consiliilor 
locale  

Făleşti  24 5 - la şedinţa CT din 25 mai au 
participat inclusiv reprezentanţi 
ai primărilor  

Dubăsari  36 - - 
Donduşeni - - - 
Drochia 2 şedinţe: una cu privire la 

discuţii privind aprobarea 
noii componenţe a CT, 
precum şi a Planului de 
activitate, cealaltă a fost 
axată pe organizarea 

membrii CT au conlucrat la 
necesitate cu EMT la solicitările 
acestora, a managerului de caz 
sau a autorităţilor tutelare  

10 

                                                        
3Au fost discutate subiectele: prevederile Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Cu privire la protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi 
de părinţi”, normele Hotărârii Guvernului nr.270 din 08.04.2014 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare 
pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului”; 
asigurarea protecţiei copilului în lipsa temporarăa părinţilor; documentarea copiilor/adulţilor de pe teritoriul Republicii Moldova, etc. 
4 În cadrul şedinţei din 18 mai 2016, au fost adoptate următoarele decizii: consolidarea eforturilor de cooperare intersectorială în asigurarea protecţiei 
copilului de abuz, neglijare, exploatare şi trafic prin conştientizarea şi abordarea acţiunilor de intervenţie timpurie; dezvoltarea serviciilor de informare 
consiliere, de orientare profesională la nivel de comunitate pentru copii cu dizabilităţi; promovarea activităţilor de prevenire şi combatere a TFU, violenţei 
domestice, abandonului copilului. 
5 În cadrul şedinţei din 25 mai 2016 au fost adoptate următoarele decizii: promovarea şi dezvoltarea serviciilor de incluziune socială (asistenţa personală, 
asistenţa parentală profesională de răgaz); consolidarea parteneriatului cu societatea civilă şi promovarea acţiunilor de voluntariat; dezvoltarea serviciilor de 
informare şi instruire a părinţilor. 
6 Au fost examinate subiecte privind: totalul activităţii CT în anul 2015 şi obiectivele majore pentru anul 2016; aprobarea Planului de acţiuni a CT pentru 
anii 2016-2017; aprobarea componenţei EMT; măsurile întreprinse de către instituţiile abilitate pentru combaterea şi prevenirea TFU; situaţia femeilor pe 
piaţa muncii şi masurile întreprinse pentru îmbunătăţirea acesteia; măsurile ce urmează a fi întreprinse de EMT în vederea prevenirii şi combaterii violenţei 
în familie şi protecţia minorilor, potenţiale victime; executarea deciziei nr.02-03 din 07.06.2016 “Cu privire la măsurile ce urmează a fi întreprinse de EMT 
în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi protecţia minorilor potenţiale victime”; măsurile desfăşurate în cadrul Săptămânii de combatere a 
TFU 18-24 octombrie 2016. 
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“Săptămânii de luptă 
împotriva TFU”, au mai fost 
examinate 5 cazuri ale 
potenţialelor victime ale 
TFU.  

Floreşti  4  
 

coordonatorul EMT prezintă la 
şedinţele CT informaţia despre 
situaţia din raion la domeniul 
vizat.  

57 
  
 

Ungheni  - conlucrarea este bună - 
Taraclia - - - 
Hînceşti  1  - 2 şedinţe de informare a 

primarilor privind tehnicile de 
identificare şi asistare a 
victimelor şi potenţialelor 
victime ale TFU 

Teleneşti  3 cazurile de TFU depistate sunt 
discutate în cadrul şedinţelor 
EMT  

7 şedinţe cu tematica 
„Prevenirea şi combaterea 
fenomenului TFU” 

Şoldăneşti  4  conlucrarea este eficientă 3  
Sîngerei  48 membrii EMT şi CT se implică 

la soluţionarea cazurilor de TFU 
şi/sau a violenţei în familie. 
Lunar, cu asistenţii sociali sunt 
organizate şedinţe de 
supervizare privind protecţia şi 
asistenţa victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU. 
În cadrul şedinţelor EMT au fost 
analizate 13 cazuri de violenţă 
în familie.  

2 şedinţe în cadrul cărora au fost 
discutate aspecte referitor la 
sensibilizare, identificate 
problemele de colaborare între 
CT şi EMT. Membrii CT 
împreună cu reprezentanţii 
“Terre des Hommes” au 
organizat 6 ateliere de instruire 
în cele 26 de primării din raion. 
În scopul susţinerii şi fortificării 
capacităţii EMT au fost realizate 
16 vizite de coaching  

Străşeni 49 - - 
Basarabeasca  2 şedinţe în cadrul cărora a 

fost aprobat Planul de acţiuni 
al CT şi examinate cazurile 
identificate  

în cadrul şedinţelor CT, EMT 
raportează cazurile examinate şi 
despre acţiunile întreprinse în 
domeniul de prevenire şi 
combatere a TFU  

1  

Ocniţa  4 şedinţe cu privire la: 
consolidarea capacităţilor de 
lucru ale membrilor EMT, 
implementarea metodelor noi 
de identificare a victimelor şi 
potenţialelor victime ale 
TFU, organizarea acţiunilor 
în contextul desfăşurării 
Săptămânii de luptă 
împotriva TFU, elaborarea 
Planului de acţiuni al CT 
pentru anul 2017 

între EMT şi CT are loc o 
conlucrare permanentă, prin 
evidenţa şi monitorizarea 
familiilor supuse riscului, 
potenţialelor victime ale TFU, 
evidenţa copiilor rămaşi fără 
ocrotire din cauza că unul sau 
ambii părinţi sunt plecaţi peste 
hotare 

1  

                                                        
7 Întâlniri cu membrii EMT la nivel local. În cadrul şedinţelor au fost examinate cazuri de violenţă, a fost acordat suport metodologic în elaborarea planurilor 
de acţiuni în prevenirea şi combaterea TFU.  
8 În şedinţe au fost prezentate: rapoartele de activitate pentru anul 2015 ale CT şi EMT; nota informativă cu privire la acţiunile întreprinse în domeniul 
prevenirii şi combaterii TFU pentru perioada anului 2015; discursul privind monitorizarea familiilor de risc (specialiştii DASPF efectuează regulat activităţi 
de studiere şi monitorizare a grupurilor cu risc sporit de a deveni victime ale TFU. La nivel de DASPF este creată baza de date ale acestor persoane. Copii 
din familii needucogene şi cei rămaşi temporar fără ocrotire părintească sunt vizitaţi la domiciliu de către asistenţii sociali, ofiţerii operativi de sector şi 
pedagogi); nota informativă cu privire la acţiunile întreprinse în domeniul prevenirii şi combaterii TFU în I semestru al anului 2016; informaţia privind 
identificarea copiilor ai căror părinţi(unicul părinte) sunt plecaţi /este plecat la muncă peste hotare şi crearea bazei de date şi înregistrarea în acest sistem a 
157 de copii beneficiari ai Serviciului; activităţile preconizate a fi desfăşurate în cadrul Campaniei Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane; 
aspecte privind implementarea Legii Nr. 140 din 14.06.2013 ”Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”, a 
fost elaborate un plan comun între IP Sîngerei, DASPF şi DE cu privire la desfăşurarea măsurilor profilactice conform planului special al operaţiunii 
“GRIJA”. În plan au fost incluse activităţile razii pe teritoriul r. Sîngerei cu scopul depistării copiilor fără supravegherea părinţilor, întru prevenirea 
victimizării acestora, consumului băuturilor alcoolice, droguri sau substanţe narcotice, masuri de prevenire a delictelor şi diminuarea riscului 
comportamentului antisocial al copiilor, de diminuare a fenomenului vagabondajului şi cerşitului în rândul copiilor; nota informativă cu privire la acţiunile 
întreprinse în vederea executării Planului Anual de acţiuni privind prevenirea şi combaterea TFU, aprobat pentru anul 2016; spre aprobare Planul local de 
activitate a CT pentru anul 2017. 
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Orhei  310 - - 
 
 În concluzie menţionăm că, un nivel de activitate eficientă l-au avut cele 12 CT (Ocniţa, Sîngerei, 

Bălţi, Briceni, Călăraşi, Criuleni, Străşeni, Rîşcani, Nisporeni, Leova, Floreşti, Şoldăneşti), care au 
organizat câte 4 şedinţe, număr recomandat de cadrul legal, ceea ce constituie 34,28% din totalul CT.  

În raioanele Cahul, Edineţ, Donduşeni, Ungheni şi Taraclia nu a fost organizată nici o şedinţă a 
CT, ceea ce constituie 14,28% din totalul CT. 

Cu referire la colaborarea CT cu autoritățile publice locale de nivelul I, este de menționat că 31,43 
% nu au organizat nici o şedinţă. 

Un alt aspect important al mecanismului de coordonare al acţiunilor în domeniul prevenirii TFU 
aplicat de către CT la nivel local ţine de dezvoltarea parteneriatelor şi colaborarea cu societatea civilă.  

În tabelul de mai jos sunt reflectate date cu privire la unităţile administrativ - teritoriale în care 
organizaţiile neguvernamentale (ONG) se implică activ pe segmentul de prevenire a TFU şi denumirea 
acestora. 

                                                                                                                   Tabelul 2 
ONG-urilor active în domeniu, inclusiv membre a CT 

Unitatea administrativ-
teritorială 

 

denumirea ONG-urilor active în domeniu, inclusiv membre a CT 
 

Bălţi A.O. ”Onoarea şi drepturile femeii contemporane”, A.O.  ”Speranţa Terrei” 
Chişinău Asociaţia „NEXUS”, A.O. „Insula Speranţelor” 
Căuşeni Asociaţia Psihologilor Tighina 
Floreşti Asociaţia „Speranţa copiilor” 
Drochia CCF Moldova (Copil, Comunitate, Familie), Centrul maternal „Ariadna” din or. Drochia şi 

New Hope Moldova 
Ocniţa A.O. „STIMUL” 
Sîngerei Asociaţiile “Caritate Elim”, “Maranata”, “Crucea Roşie”, “Parteneriate pentru fiecare 

copil”, Asociaţia umanitară internaţională “Medicins du Monde”  
Ştefan Vodă A.O. ”Aripi Europene”, Centrul de criză din or. Chişinău  
Rîşcani A.O. „Pelerin”, Centrul de sănătate prietenos tinerilor „Pro Vita” 

 
Este de menţionat că, doar 9 CT conlucrează cu ONG-urile locale şi naţionale (25,71%), în 

descreştere faţă de anul 2015, atunci când a fost constat faptul că, 12 CT colaborau cu asociaţiile 
obşteşti din regiune. Această remarcă, denotă interes scăzut din partea CT pe acest segment. 

 
Diagrama 1 

 
 

                                                        
10Şedinţele au fost organizate în lunile iunie, octombrie şi decembrie 2016. Consecutiv perioadei petrecerii întrunirilor au fost prezentate următoarele 
subiecte: 
1) informaţii privind acţiunile întreprinse pe parcursul I semestru al anului 2016 în domeniul de prevenire şi combatere a TFU; analiza situaţiei migratoare în 
raion, fluxul migrator considerabil în Italia, Grecia, Portugalia, Franţa, Canada, Irlanda, Israel etc.; informaţii referitor la numărul de cetăţeni care au 
perfectat documente pentru a pleca din ţară, identificarea soluţiilor de reducere a cazurilor migraţiei ilegale în raion; 
2) propuneri pentru planul de acţiuni al CT în vederea desfăşurării Campaniei naţionale Săptămâna Antitrafic în raionul Orhei; 
3) propuneri şi/sau modificări pentru planul de activitate al CT pentru anul 2017; informaţii privind acţiunile întreprinse pe parcursul anului 2016 în 
domeniul de prevenire şi combatere a TFU. 
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Per total, au fost menţionate 18 ONG-uri active în domeniul prevenirii şi combaterii TFU, dintre 

care 12 de nivel local şi 6 de nivel naţional. 
 

II. Consolidarea capacităţilor specialiştilor privind identificarea 
 şi asistarea victimelor TFU 

 
În perioada de raportare, de către CT în colaborare cu diferiţi parteneri cu interes în domeniul 

prevenirii şi combaterii TFU au fost organizate şi desfăşurate mai multe instruiri şi formări oferite 
membrilor CT privind prevenirea TFU, identificarea şi asistarea victimelor TFU şi/sau investigarea şi 
urmărirea penală a cazurilor TFU.  

Dintre cele 33 de CT care au prezentat informaţii relevante, 19 CT (57,57%) au organizat acţiuni 
de consolidare a capacităţilor membrilor CT. În total, pe parcursul anului, au fost desfășurate 57 de 
instruiri. Instituția/organizatorii, tipul instruirii, perioada instruirilor sunt reflectate în tabelul de mai jos: 

 
Tabelul 3 

Instruiri ale specialiştilor în domeniul identificării şi asistării victimelor TFU 
 

Instituţia / Grupul ţintă 
specialişti 

Tipul instruirii/denumirea Organizatorii, 
instituţia, formatorii 

Perioada 
 

Anenii-Noi 
coordonatorii EMT masa rotundă ”Rolul EMT în soluţionarea 

cazurilor în cadrul SNR” 
MMPSF, OIM 09.11.2016 

22.06.2016 

specialiştii în protecţia 
copilului, poliţiştii de sector 
şi medicii 

instruirea „Intervenţia timpurie şi colaborare 
intersectorială” 

MMPSF, A.O.”Parteneriate 
pentru fiecare copil” 

06.04.2016 
11.05.2016 
14.12.2016 

Chişinău 

managerul AMT Buiucani, 
CCD 

conferinţa internaţională „Asigurarea dreptului la 
familie pentru fiecare copil: provocări şi soluţii” 

A.O. „Lumos Moldova” 17.05.-
19.05.16 

personalul medical AMT 
Buiucani 

atelierul de lucru „Prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane” 

AMT Ciocana 24.10.2016 

personalul medical AMT 
Buiucani 
 

seminarul „Intervenţia instituţiilor medicale în 
identitatea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 
monitorizarea cazurilor de violenţă, neglijare, 
exploatare şi trafic al copilului” 

CNPAC 22.11.2016 

personalul medical AMT 
Rîşcani 

atelier de lucru  AMT Rîşcani, 
CNPAC 

29.11.2016 

personalul SASC din cadrul 
DGAS 

instruirea internă a personalului DAS cu privire 
la prevenirea și combaterea TFU, asistenţa 
victimelor TFU 

DAS Pe parcursul 
anului  

12 salariaţi ai DGAS seminarul cu tematica „Arderea profesională. 
Consecinţe.” 

A.O. ”Casa Mărioarei” 12-14.07.2016 

Căuşeni 
reprezentanţii IP, asistentul 
social şi psihologul CAP  

seminarul „Asigurarea accesului victimelor 
violenţei în familie la servicii de protecţie legală 
şi socială adecvată” 

CI ”La Strada” Moldova 22.02.2016 

reprezentanţii IP, asistentul 
medical al Centrului Maternal 
(CM) „Pro Familia din 
Căuşeni”  

seminarul „Managementul proiectelor” PAS, AXA 10-
11.03.2016 

reprezentanţii IP, asistentul 
social, şi psihopedagogul CM  
„Pro Familia din Căuşeni”  

atelierul de lucru de scriere/finalizare a 
documentelor pentru iniţiativa comunitară de 
eliminarea a violenţei în familie 

UN Women în Moldova. 23.03.2016 

reprezentanţii IP, angajaţii 
CM „Pro Familia din 

testarea iniţiativei comunitare de eliminarea a 
violenţei în familie în s. Fîrlădeni 

UN Women în Moldova 23.05.2016 
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Căuşeni”, 

 
 
 
reprezentanţii IP, directorul 
CM „Pro Familia din 
Căuşeni”  

forumul public „Parteneriat pentru o Moldovă 
incluzivă şi prosperă-femeile contează” 

UN Women în Moldova, 
Coaliţia Naţională „Viaţă 
fără violenţă în familie” 

28.03.2016 

masa rotundă „Monitorizarea şi evaluarea 
gradului de implementare a Strategiei SNR 
pentru protecţia şi asistenţa victimelor TFU” 

OIM, MMPSFC 12.03.2016 

atelierul de instruire Consolidarea capacităţilor 
Coaliţiei Naţionale „Viaţă fără violenţă în 
familie” 

Fundaţia OAK, Ambasada 
SUA în Moldova, CDF 

19-
21.04.2016 

reprezentanţii IP, 
psihopedagogul CM „Pro 
Familia din Căuşeni”  

cursul de formare de formator în promovarea 
sănătăţii adolescenţilor conform standardelor de 
calitate a Centrelor de sănătate prietenoase 
tinerilor 

CSPT „Neovita”, MS 18-
23.04.2016 

reprezentanţii IP, asistentul 
social şi psihologul CAP 

instruiri despre tehnicile de lucru cu familia 
copilului abuzat/exploatat sexual 

CI ”La Strada” Moldova 12.05.2016  

reprezentanţii IP, 
psihopadagogul, asistentul 
social şi psihologul CM „Pro 
Familia din Căuşeni”  

atelierul de formare a abilităţilor de storytelling,  Keystone Moldova, UN 
Women în Moldova 
 

24-
26.05.2016 

reprezentanţii IP, directorul 
CM „Pro Familia din 
Căuşeni” 

masa rotundă „Perspectivele şi potenţialul 
Programului de reabilitare a copiilor 
abuzaţi/exploataţi sexual în contextul 
implementării Strategiei naţionale de protecţie a 
copilului 2014-2020” 

CNPAC, CCF- Moldova, 
CI ”La Strada” în Moldova, 
MMPSF 

24.05.2016 

reprezentanţii  IP, asistentul 
social şi psihologul CAP 

instruirea ”Promovarea sănătăţii adolescenţilor” Centrul de sănătate 
prietenos tinerilor 
„Neovita” 

21-
28.06.2016  

reprezentanţii IP, asistentul 
social CAP 

vizita de studiu la Bucureşti, România  Organizaţia PAS 14-
18.11.2016  

Cimişlia 

asistenţii medicali şedinţa informativă ”Ce trebuie să cunoşti despre 
TFU” 

Svetlana Moroz, TPT 19.10.2016 

asistenţii sociali instruirea ”Mecanismul intersectorial de 
cooperare” 

DASPF 28.04.2016 

membrii EMT instruirea ”Mecanismul intersectorial de 
cooperare” 

DASPF 26.05.2016 

asistenţii medicali instruirea ”Drepturile copiilor şi respectarea lor” CMF 13.10.2016 

membrii EMT instruirea ”Mecanismul intersectorial de 
cooperare” 
 

DASPF 28.10.2016 

Basarabeasca 

specialiştii DASPF şi DÎ atelierul regional ”Cooperarea intersectorială privind 
protecţia copilului victimă: bune practici şi 
provocări” 

MMPSF, 
A.O.”Parteneriate 
pentru fiecare copil” 

08.04.2016 

specialiştii DASPF, 
coordonatorii EMT 

seminarul ”Monitorizarea şi evaluarea gradului de 
implementare a Strategiei SNR pentru protecţia şi 
asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. 
Rezultate. Provocări. Perspective” 

MMPSF, OIM 12.04.2016 

reprezentanţii Consiliului 
raional 

seminarul de instruire ”Prestarea serviciilor juridice 
garantate de stat pentru victimele şi potenţialele 
victime ale TFU: noi tendinţe şi provocări” 

MMPSF, OIM 28-
29.06.2016 

membrii EMT  programul de instruire pentru EMT locale din cadrul 
SNR 

MMPSF, OIM, APL II, 
DASPF 

01.12.2016 
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Bălţi  
specialiştii din cadrul 
ATOFM 

seminarele: „Incluziunea în câmpul muncii a 
victimelor şi potenţialelor victime al TFU” 
„Schimb de practici bune privind cooperarea cu EMT 
în vederea prevenirii TFU”, „Istorii de succes privind 
angajarea victimelor sau potenţialilor victime a 
TFU”. 

ANOFM, OIM, UNC a 
SNR, CCTP, CI “La 
Strada”, CAP 

 

profesorii, studenţii de la 
psihologie şi asistenţă socială 

formare de formatori: ,,Doar tu, poţi rupe lanţul 
traficului de fiinţe umane’’ 
 

A.O ”Onoarea şi 
drepturile femeii 
contemporane” 

februarie – 
martie 2016 

asistenţii sociali 
 

atelierul de lucru ”Tipologia serviciilor destinate 
victimelor TFU. Bune practici, perspective de 
dezvoltare” 

DASPF 19.10.2016 

Drochia 
coordonatorii EMT şi şeful 
DASPF 

masă rotundă ”Monitorizarea şi evaluarea gradului 
de implementare a strategiei SNR pentru protecţia şi 
asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale 
TFU. Rezultate, provocări, perspective” 

MMPSF, OIM 12.04.2016 

asistenţii sociali comunitari instruiri cu privire la prevederile Legii nr. 140 
privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie 
de risc şi a copiilor separaţi de părinţi 

CCF Moldova 15.11.2016 

actorii sociali cu atribuţii în 
prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie 

seminarul ”Prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie” 

Centrul maternal 
”Ariadna” 

29.11.2016 

specialiştii în protecţia 
drepturilor copilului şi în 
problemele familiilor cu 
copii în situaţie de risc 

seminarul ”Măsuri de protecţie şi intervenţie în 
lucrul cu familiile cu copii în situaţie de risc. 
Valorificarea parteneriatelor locale” 

CCF Moldova,  
Fundaţia Hope and 
Homes for Children 
din Marea Britanie 

29-
30.11.2016 

membrii EMT  instruiri la tema „Protecţia şi asistenţa victimelor 
TFU şi violenţei în familie în cadrul SNR” 
 

MMPSF, OIM 19-
21.12.2016 

Făleşti 
asistenţii sociali comunitari, 
membrii EMT  

seminarul practic cu tematica „Monitorizarea şi 
reintegrarea victimelor TFU” 

A.O. „Parteneriate 
pentru fiecare copil” 

15.01.2016 

asistenţii sociali comunitari, 
membrii EMT  

masa rotundă ”Consolidarea capacităţilor de 
comunicare a reprezentanţilor APL cu instituţiile 
mass-media „Ce şi cum comunicăm?”” 

A.O. „Parteneriate 
pentru fiecare copil” 

11.03.2016 

asistenţii sociali comunitari, 
managerii de servicii 
sociale, membrii EMT   

atelierul de instruire „Cooperarea intersectorială 
pentru asigurarea bunăstării copilului în situaţie de 
risc” 

Fundaţia „Terre des 
Hommes” 

aprilie - mai 
2016 

asistenţii sociali comunitari, 
membrii EMT   

seminarul practic cu tematica „Monitorizarea şi 
reintegrarea victimelor TFU” 

A.O. „Parteneriate 
pentru fiecare copil” 

15.01.2016 

Hînceşti 
coordonatorii EMT seminarul ”Participarea autorităţii tutelare în 

procesele de judecată în calitate de reprezentant 
legal” 

IRP 19-21.09. 
2016 

Ocniţa 
asistenţii sociali comunitari instruirea la tema „Acordarea la timp a serviciilor 

sociale familiilor cu copii în situaţie de risc – 
potenţiale victime ale TFU” 

A.O. ”Stimul” August 2016 

Orhei 
specialiştii DASPF masa rotundă ,,Monitorizarea şi evaluarea gradului 

de implementare a Strategiei SNR pentru protecţia 
şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale 
TFU. Rezultate. Provocări. Perspective” 

MMPSF, OIM 12.04.2016 

specialistul principal 
DASPF 

seminarul ,,Prestarea serviciilor juridice garantate de 
stat pentru victime şi potenţiale victime ale TFU” 

MMPSF, OIM 
 

28-
29.06.2016 

specialistul principal 
DASPF  

masa rotundă ,,Rolul EMD în soluţionarea cazurilor 
în cadrul SNR” 

MMPSF, OIM 11.10. 2016 

Leova 



10 
 

 
III. Prevenirea traficului de ființe umane 

 
Un element important al sistemului antitrafic este prevenirea TFU. În circumstanţe ideale, 

eforturile depuse de către toţi actorii în vederea prevenirii TFU ar trebui să reducă considerabil 
fenomenul TFU.  

Consiliul raional seminare cu APL Consiliul Raional pe parcursul 
anului 2016 

asistenţii sociali comunitari seminare, mese rotunde cu EMT DASPF I semestru 
asistenții medicali seminare de instruire CMF, Centrul de 

Sănătate Prietenos 
Tinerilor 

al II-lea 
semestru 

poliţiştii un seminar IP, DASPF I semestru 
pedagogii şcolii 
profesionale 

două seminare DASPF, ATOFM al II-lea 
trimestru 

secretarii primăriilor şi 
asistenţii sociali comunitari 

seminare de instruire  DASPF, OSCE I semestru 

Nisporeni  
reprezentanţii DÎ, DASPF, 
CMF, IP 

seminarul ,,Mecanismul de cooperare, evaluare şi 
monitorizare a copiilor victime şi potenţiale victime 
ale violenţei neglijenţei, exploatării şi traficului” 

Fundaţia „Terre des 
Hommes” 
 

aprilie 2016 

reprezentanţii DÎ 
 

stagiu în vederea  formării comunităţii educaţionale 
în domeniul prevenirii şi eliminării discriminării 

Asociaţia pentru 
Politică Externă 

noiembrie 
2016 

reprezentanţii DÎ, DASPF, 
CMF, IP 
 

atelierul “Tehnici de intervievare prietenoase a 
copilului 

Fundaţia „Terre des 
Hommes” 
 

octombrie, 
decembrie 
2016 

Rîşcani 
juristul Consiliului raional seminar DASPF, MMPSF  iunie 2016 
primari atelier de lucru DASPF, MMPSF octombrie 2016
Sîngerei 
asistenţii sociali comunitari  

şedinţă de informare în domeniul prevenire TFU  
 

 
DASPF  
 

 
personalul Centrelor „Raza 
Soarelui” şi „Luminiţa” 
Soroca 
asistenţii sociali comunitari   şedinţa tematică „Legislaţia în domeniul prevenirii 

şi combaterii TFU” 
 octombrie 

2016 
Ştefan Vodă 
 
 
angajaţii Poliţiei de 
Frontieră a Direcţiei 
regionale Est 
 

cursul de perfecţionare ”Migraţia ilegală” DPF 02-03 2016 
seminarul ”Accesul în teritoriu în conformitate cu 
Convenţia de la Geneva din 1951” 

UNHCR 17.03.2016 

cursul de perfecţionare ”Activitatea de prevenire şi 
combatere a TFU” 

DPF 11-
13.04.2016 

cursul de instruire ”Respectarea drepturilor 
solicitanţilor de azil şi a refugiaţilor la frontieră” 

 
Centrul de Drept al 
Avocaţilor, UNHCR 

22.06.2016 

cursul de instruire ”Protecţia drepturilor copilului” 18.10.2016 
Teleneşti 
primarii localităţilor, 
bibliotecarii şi secretarii 
Consiliilor locale 

seminarul „TFU consecinţe, prevenire şi combatere secretarul CT 04.11.2016 

Ungheni 
procurorii seminarul „Aspecte privind investigarea şi judecarea 

crimelor de trafic de fiinţe umane, tehnici de audiere 
a victimelor – martorilor de fiinţe umane” 

INJ, OIM 21-24.04, 
23-
24.06.2016 

juristul din cadrul 
Consiliului raional 

seminarul „Prestarea serviciului juridic garantat de 
stat pentru victime şi potenţiale victime ale TFU: 
noi tendinţe şi provocări”  

MMPSF  28-29.06. 
2016 

specialistul responsabil în 
angajarea persoanelor 

seminarul „Incluziunea în câmpul muncii a 
victimelor şi potenţialelor victime a TFU” 

ANOFM 09.06.2016 

poliţiştii  Academia de Poliţie 11-
13.04.2016 

reprezentanţii Poliţiei de 
Frontieră 

seminarul „Prevenirea şi combaterea TFU”  11-
13.04.2016 
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Pe parcursul anului 2016, activitatea CT de a reduce numărul victimelor, potenţialelor victime şi 
de a descuraja fenomenul TFU s-a manifestat prin următoarele:  

1. CT Anenii-Noi s-a axat, în mod special pe: informarea elevilor în cadrul orelor de dirigenţie, a 
copiilor care frecventează centrele, bibliotecile din comunitate. Printre subiectele abordate au fost cele 
ce ţin de promovarea drepturilor copiilor în vederea prevenirii abuzului, neglijării, exploatării, traficului 
de copii şi violenţei în familie. La fel, a fost organizat concursul desenelor ”TFU – un pericol pentru 
societatea noastră”.  

2. CT Bălţi a organizat o serie de acţiuni în parteneriat cu Direcţia învăţământ, tineret şi sport, 
Serviciul Sănătate, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, A.O. ”Onoarea şi dreptul femeii 
contemporane”, CCF „SOTIS”. Printre evenimentele realizate enumerăm: seminarul de instruire 
”Consecinţele TFU. Formele de exploatare”, masa rotundă “Traficul de fiinţe umane. Aspecte 
psihosociale”, lecţia pentru elevi “TFU- mit sau realitate”, concursul de Brain-ring cu personalul CCF 
„SOTIS”, „Lupta împotriva traficului de fiinţe umane”, instruirea ,,Nu violenţei în familie”. În aceste 
activităţi au luat parte în total 114601 persoane. Unele dintre activităţi au fost reflectate în mass-
media.11 

3. CT Basarabeasca a coordonat desfăşurarea următoarelor acţiuni: flashmob-ul din 14.05.2016 
cu tematica „Promovarea valorilor familiale” realizat în parteneriat cu Centrul de resurse pentru tineret 
”Phoenix” şi flashmob-ul din 19.10.2016 cu genericul „Stop Violenţei!” realizat în parteneriat cu 
Centrul comunitar multifuncţional „Recunoştinţă”; instruiri a asistenţilor sociali şi personali cu tematica 
”Violenţa în familie. Victimele. Ordonanţa de protecţie”; expoziţiile de desen cu genericul „Stop 
violenţei în familie!” şi ”Familia fericită” organizate în centrele comunitare multifuncţionale din raion. 
În total, au fost informate 116 de persoane, în special tineri şi copii.  

Resursele financiare cheltuite pe parcursul anului pentru activităţile relatate au fost estimate la 
1600 lei, mijloace financiare destinate în special aspectelor logistice. 

4. CT Briceni a pus accent pe: publicarea articolelor în mass-media locală (”De ce este nevoie să 
asigurăm accesul la educaţie timpurie fiecărui copil?”, „День защиты детей”, ”În serviciul ordinii de 
drept”); discuţii cu familiile social-vulnerabile; monitorizarea discotecilor, barurilor, saunelor în vederea 
combaterii şi prevenirii cazurilor de prestare a serviciilor sexuale contra plată; verificarea hotelurilor în 
vederea acumulării informaţiei referitor la persoanele cu cetăţenie străină care se află pe teritoriul 
raionului, etc.  

5. CT Cahul a organizat un careu şcolar, a facilitat petrecerea orelor de educaţie civică şi 
dirigenţie, dezbaterilor, meselor rotunde, instruirilor, discuţiilor, adunărilor cu părinţii, concursurilor de 
eseu şi desene la care au participat 14708 persoane. 

6. CT Cantemir s-a implicat în activităţile de prevenire a TFU, prin organizarea: şedinţelor în care 
au fost abordate subiecte privind protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare, prevenirea 
sarcinilor premature în rândul adolescenţilor; prevenirea delicvenţei juvenile, depistarea şi 
preîntâmpinarea situaţiilor de risc (200 de specialişti – reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ, 
lucrători din sfera medicinii, asistenţi sociali comunitari, angajaţi ai poliţiei şi părinţi sau persoane în 
grija cărora se află copii); activităţilor de informare, educare în rândul populaţiei, inclusiv în rândul 
adolescenţilor şi tinerilor, privind pericolul şi consecinţele fenomenului TFU (446 elevi).  

7. CT Călăraşi, în activitatea sa, a pus accentul pe organizarea şedinţelor cu membrii EMT, în 
cadrul cărora au fost discutate aspecte privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru 
identificare, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale 
violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. În total au fost implicaţi 64 de specialişti. În perioada 
raportată au fost realizate 3 emisiuni TV, iar în ziarul „Tainele Sănătăţii” a fost publicat un articol 
tematic . 

8. CT Chişinău a raportat o gamă variată de activităţi de sensibilizare şi informare, de care au 
beneficiat  437000 persoane. Astfel, prin intermediul Direcţiei cultură au fost organizate: expoziţii de 
                                                        

11La 24 octombrie 2016 pe reţeaua internă INTRANET a ATOFM, mun. Bălţi a fost publicat un articol despre realizarea măsurilor în cadrul Campaniei 
naţionale „Săptămâna de luptă împotriva TFU” desfăşurată în perioada 18-24 octombrie 2016.  

La 21 octombrie 2016, TV Bălţi a difuzat emisiunea ”Traficul  de fiinţe umane - fenomen sau crimă”, la care au participat specialiştii din cadrul A.O. 
”Onoarea şi dreptul femeii contemporane” şi CCF ”Sotis”. 

Pe site-ul primăriei municipiului Bălţi a fost plasat comunicatul de presă şi Matricea activităţilor preconizate pentru Săptămâna de luptă împotriva TFU 
(http://balti.md/saptamina-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane). 
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documente12, lecţii publice13, concursuri de creaţie14, activităţi multimedia15, discuţii/dezbateri/ore de 
lectură16, şedinţe cu părinţii17. 

Direcţia Sănătăţii a organizat activităţi de informare şi sensibilizare a populaţiei în vederea 
conştientizării riscurilor asociate TFU, creşterea gradului de autoapărare. De asemenea, au avut loc o 
serie de măsuri privind intensificarea acţiunilor de prevenire a abandonului copiilor de către părinţi, mai 
ales a nou – născuţilor în maternităţile din capitală şi a copiilor de vârstă fragedă, prin consiliere 
voluntară, gratuită, anonimă (cu testarea la infecţiile HIV, hepatita B, C) şi acordarea asistenţei 
medicale, psihologice.  

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a organizat: ora metodică ,,Aplicarea 
Legii nr.140 din 14.06.2013, privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor 
separaţi de părinţi”; seminarele „Prevenirea situaţiilor de risc al copiilor în conflict cu legea şi 
combaterea delicvenţei juvenile”, „Măsuri de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane” şi 
,,TFU: consecinţe negative şi acţiuni de combatere”, precum şi o serie de dezbateri şi vizionare de 
film18, mese rotunde19, ore educative şi profilactice20.  

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Chişinău a realizat: seminare informative 
privind prevederile legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă, protecţiei sociale a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă; seminare instructive în tehnici şi metode de căutare a unui loc de 
muncă, orientarea şi formarea profesională a şomerilor şi instruiri în cadrul Clubului Muncii.  

Activităţile de prevenire menţionate mai sus au fost reflectate prin intermediul surselor mass-
media, după cum urmează: 
 parteneriate locale în beneficiul familiilor şi copiilor din comunitate (paginile web: dmpdc.md, 
ccfmoldova.org, privesc.eu şi ipn.md); 
 campania de informare cu privire la fenomenul cerşetoriei şi exploatarea copiilor prin cerşetorie 
(agenţiile de presă: unimedia.info, moldpres.md, info-prim-neo; televiziunile: Jurnal TV, Pro TV 
Chişinău, TVR Moldova, Prime TV, Canal 3 Moldova, Publica TV, RTR Moldova, Canal 2, TV 7 
Moldova, Realitatea TV Moldova, Privesc.Eu, Accent TV Moldova); 
 seminarul de instruire privind eficientizarea mecanismelor de conlucrare între autorităţile tutelare 
teritoriale şi locale cu societatea civilă în vederea prevenirii separării copiilor de familie (paginile web: 
dmpdc.md şi ccfmoldova.org); 
 sfaturi pentru adulţi privind abuzul emoţional şi etichetarea copiilor – (dmpdc.md); 
 întruniri în cadrul DMPDC cu participarea factorilor de decizie în vederea soluţionării problemelor 
copiilor aflaţi în conflict cu legea – (paginile web: dmpdc.md şi ombudsman.md); 
 comunicate privind Ziua mondială pentru Prevenirea Suicidului (paginile web:  dmpdc.md şi 
pentruviata.md); 

                                                        
12 În cadrul evenimentelor au fost realizate expoziţiile: „Traficul de fiinţe umane – un fenomen global” în filiala bibliotecilor „L. Ukrainka” şi„Târgu-
Mureş”; „Traficul de persoane – o problemă socială” în filiala bibliotecii „Târgu-Mureş”; ”Apără-ţi viaţa, libertatea şi demnitatea” în filiala bibliotecii 
„Maramureş; 
13 În colaborare cu MMPSF, în filiala bibliotecii „Ovidius”, a avut loc lecţia publică „ Traficul de fiinţe umane şi egalitatea genurilor”,iar în filiala bibliotecii 
„O. Ghibu” – „Modalităţi de combatere a traficului de fiinţe umane” 
14 Printre concursurile de desen desfăşurate au fost cele cu tematica „Spune NU traficului uman” petrecut în filiala bibliotecii „Traian”,  „O lume mai bună, o 
lume mai frumoasă” - în filiala bibliotecii „N. Titulescu  şi ”Stop traficului de fiinţe umane” - desene pe asfalt. La fel, a fost organizat concursul de eseuri la 
tema „Tinerii contra traficului de fiinţe umane”. 
15 Derularea filmelor „Gruparea” în filiala bibliotecii „A. Mickiewicz”, „Lilya 4-ever (coproducţie suedezo-daneză)- în filiala bibliotecii „Codru” şi 
prezentarea spectacolului „Oameni ai nimănui” (autor Dumitru Crudu) .  
16 Tematica discuţiilor petrecute în cadrul filialelor bibliotecilor municipale a fost una diversă, după cum urmează: „Ce ştim despre traficul de fiinţe 
umane?” , ”Traficul de fiinţe umane – cunoaştere şi înţelegere”, „Этика общения в социалных сетях”, „Noţiunea de trafic de fiinţe umane”, „Traficul de 
fiinţe umane. Situaţia în cazul femeilor”, „Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar tu”, „Traficul de fiinţe umane – o nouă formă de sclavie Orele de 
lectură au fost cu genericul medalionul literar-artistic „O femeie fericită e o femeie protejată”. 
17 La întâlnirile cu părinţii au fost puse în discuţie: cauzele şi măsurile de prevenire a tulburărilor comportamentale, „părinţii şi profesorii în deceniul 
violenţei, starea copilului – părintele plecat, Lunarele „Să creştem fără abuz, neglijare, exploatare”, „PRO SĂNĂTATEA”, „Noi şi legea”, „Împreună pentru 
prevenirea delicvenţei juvenile”, Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului faţă de copii. 
18 A fost derulate filmele şi materialele video: ,,La zi de naştere”, „Violenţa faţă de copii – cauze şi consecinţe”, ,, Lilia 4ever”, „Trafic de fiinţe umane în 
Moldova”, „ Oameni noi, vechi suferinţe” , „Осторожно – Торговля людьми”. Subiectele abordate au fost ulterior puse în discuţie de către public după 
tehnica ,,Fir de nisip”. 
19 Tematica meselor rotunde organizate a cuprins: ,,Riscurile asociate traficului de fiinţe umane şi consolidarea capacităţii de autoapărare şi ameninţările 
acestui fenomen”, ,,O persoană informată, nu poate fi traficată”, ,, Ce este TFU şi cum să-l recunoşti”, „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane” 
şi „Violenţa faţă de copii – cauze şi consecinţe, „Săptămâna informativă a TFU” „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane” şi „Violenţa faţă de 
copii – cauze şi consecinţe”, „Spune Nu traficului de oameni”, „Adolescenţă fără riscuri”, „Fenomenul traficului de copii”. 
20 În cadrul programelor educative au fost petrecute ore/lecţii cu genericul: ,,Exploatarea copiilor prin muncă – o realitate dură”, „Informează-te ca să nu 
devii victimă a TFU”, ,, Cum să nu devii o victimă a TFU”, ,,Singur online. Fenomenul traficului de copii prin internet”.  
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 şedinţa de lucru cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale, locale şi organizaţiile 
neguvernamentale în vederea soluţionării problemelor copiilor care vagabondează şi cerşesc pe străzile 
municipiului (dmpdc.md); 
 activitatea sportivă: „Sport da, droguri nu” (dmpdc.md); 
 Campania Naţională de Promovare a Serviciului de asistenţă parentală profesionistă: „Tu te-ai 
născut în sufletul meu” (paginile web: dmpdc.md ,ccfmoldova.org, protv.md, realitatea.md, 
jurnaltv.md); 
 instruirea voluntarilor implicaţi în lucru cu copiii străzii (paginile web: dmpdc.md  şi tdh-
moldova.md); 
 seminarul de instruire pentru tutori/curatori cu genericul: „Între dragoste şi viaţă – Profilaxia 
suicidului în rândurile copiilor” şi atelierul de instruire pentru specialiştii din sistemul de protecţie a 
copilului/asistenţilor sociali din comune (dmpdc.md ); 
 startul „Programului 15” (paginile web: dmpdc.md şi new.neovita.md); 
 activităţile de prevenire a TFU cu genericul: „Omul împotriva omului”, „Consecinţele traficului de 
fiinţe umane”, „Implicarea instituţiilor responsabile în prevenirea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi 
neglijare a copiilor” (dmpdc.md); 
 Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane (dmpdc.md). 

9. CT Cimişlia. A întreprins un şir de măsuri ce ţin de prevenirea şi combaterea TFU, cum ar fi: 
ore informative, şedinţe, dezbateri publice, mese rotunde, seminare atât pentru elevi, părinţi, cât şi 
pentru publicul larg. De asemenea, au fost desfăşurate flashmob-uri şi diseminate materiale informative. 
În total la evenimente au participat 4222 de persoane. 

10. O parte dintre acţiunile întreprinse de către CT Criuleni în domeniul de prevenire şi 
combatere a TFU au fost realizate prin intermediul instituţiilor de învăţământ. În perioada de referinţă s-
au desfăşurat careuri de sensibilizare în cele 33 de instituţii şcolare, la care au participat aproximativ 7 
mii de elevi, 700 cadre didactice; lecţii de educaţie civică (TFU – consecinţe, riscuri. Prevenirea TFU); 
ore de dirigenţie la care au fost abordate subiecte privind riscurile şi consecinţe ale încrederii oarbe în 
persoane necunoscute; mese rotunde cu genericul „Traficul ilicit de fiinţe umane”, „Nu căuta o viaţă mai 
bună peste hotare”, „Eliberează-te de încrederea oarbă”. Au mai fost organizate flashmob-ul: „NU 
traficului de fiinţe umane” şi vizionarea de filme „Marfa şi banii. Lupta împotriva TFU şi Mărturiile 
victimelor TFU”. 

O altă activitate a fost desfăşurată prin intermediul Clubului Muncii cu genericul „Persoanele 
informate nu pot fi traficate”, la care au participat12 persoane, parteneri fiind Inspectoratul de Poliţie şi 
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia a Familiei. 

Activitatea actorilor sociali din comunitate, în perioada estimată, s-a axat pe informarea populaţiei 
în masă, prin afişajul spoturilor publicitare, pliantelor informative, broşurilor.  

11. CT Căuşeni a organizat o serie de activităţi21 prin prisma instituţiilor care o reprezintă, având 
drept scop informarea publicului larg, a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Numărul 
persoanelor informate, asistate şi/sau consiliate este redat în tabelul de mai jos: 

       Tabelul 4 
Copii şi tineri adolescenţi, 
membri ai familiilor tinere 

Victime şi potenţiale 
victime ale TFU  

Voluntari  Şomeri 
 

Total  

4980  113 69 12  4979 
 
12. CT Donduşeni a reuşit să organizeze multiple acţiuni22 graţie Direcţiei de învăţământ, prin 

intermediul cărora elevii au beneficiat de dezbateri, mese rotunde, ore de dirigenţie, expoziţii, vizionare 
de spoturi video, etc. Au fost realizate gazete de perete, editate buletine informative, desfășurate şedinţe 

                                                        
21Activităţile au fost realizate prin intermediul: seminarelor în cadrul cărora au fost puse în discuţie tehnicile de prevenire a traficului de fiinţe umane şi 
exploatarea prin muncă; şedinţelor de instruire a voluntarilor privind particularităţile de lucru cu adolescenţii cu comportament deviant, nevoile vârstei 
adolescentine, interdependenţa proceselor de dezvoltarea biologică şi psihologică, simptomele depresiei, semnale verbale ale intenţiei de suicid, facilitarea 
lucrului în comunitate, dezvoltarea abilităţilor de storytelling; şedinţelor de consiliere individuală la tema managementul cazului potenţialelor victime ale TFU, 
la care au fost implicaţi specialiştii DASPF- membrii ai EMD;  petrecerii interviului motivaţional „Etapele de schimbare a comportamentului”. 
22Subiectele propuse pentru discuţii cu elevii se regăsesc în  tematicele: “NU !traficului de fiinţe umane!”, „Un copil informat nu poate fi traficat”,  „Un copil 
informat –un copil protejat”,  „Traficul de fiinţe umane –o problemă importantă”, „Fiţi atenţi la convorbirile cu persoane necunoscute”, „Traficul de fiinţe 
umane. Lipsa de informaţie şi riscurile posibile”, „Acum viaţa este de vânzare. NU FI ŞI TU O VICTIMĂ!”, „Atenţie, traficul de fiinţe umane există”, ,,Oare 
ne cunoaştem pe noi înşine?”, Îţi place să rişti?”,,,Provocările vieţii independente”- problema pericolului TFU”. Adunările cu părinţii au purtat genericul 
”Prevenirea  şi combaterea TFU” şi „ Fiinţele umane nu au preţ”. Prevenirea TFU a fost abordată sub aspectul securităţii pe Internet, reţele de socializare şi în 
cadrul Consiliului de Elevi şi a Clubului CASA (Clubul Adolescenţilor Sănătoşi şi Activi). 
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ale comisiei multidisciplinare interşcolare. Părinţii au beneficiat de şedinţe tematice destinate prevenirii 
riscului fenomenului TFU în rândurile copiilor. Diriginţii claselor liceale au fost familiarizaţi cu Ghidul 
pentru profesioniştii care lucrează cu copiii migranţilor. În total au beneficiat de activităţi de informare 
3141 elevi, părinţi şi diriginţi. 

13. CT Drochia a raportat că: 45 tinerii şomeri până la vârsta de 25 ani şi 80 elevi ai şcolilor 
profesionale au beneficiat de seminarul ”Cum să nu devenim victime ale TFU. Migraţia legală şi ilegală 
peste hotare. Semnele, etapele şi consecinţele TFU”. Patru sute de copii din cadrul Centrului de 
consiliere pentru copii şi familii în situaţie de risc ”Căldura casei”, Serviciului de asistenţă parentală 
profesionistă, Caselor de copii de tip familial şi cei care au fost la tabăra de odihnă “Poieniţa însorită” au 
beneficiat de instruire la temele ”Doar tu poţi spune NU TFU!” şi ”Securitatea circulaţiei rutiere”. La 
fel, 7500 de elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal au participat la careul informativ cu subiectul: 
”Ce este TFU?” şi au luat parte la orele de dirigenţie la subiectul abordat. În perioada raportată a fost 
publicat un articol în ziarul local „Glia drochiană” cu denumirea „Protecţie împotriva TFU”. 

14 .CT Dubăsari a raportat că la propunerea membrilor CT, în lunile aprilie – mai 2016, în toate 
instituţiile de învăţământ din raion au fost organizate întâlniri cu reprezentanţii organelor de drept, 
desfăşurate lecţii, mese rotunde privind prevenirea TFU la care au participat elevi. În buletinul 
informativ „Dubăsărenii”, pe pagina oficială a raionului www.dubasari.md şi site-urile de socializare 
Facebook şi Odnoklasniki au fost publicate 4 articole cu privire la fenomenul TFU cu următoarele 
titluri: „CT convocată în şedinţă de lucru”, „Situaţia femeilor pe piaţa muncii şi măsurile întreprinse 
pentru îmbunătăţirea acesteia”, ,”Ce este traficul de fiinţe umane?”, „Rolul poliţiei în prevenirea şi 
combaterea TFU”. IP cu DÎ au prezentat profesorilor şi părinţilor filme despre soarta celor implicaţi în 
TFU şi masurile de combatere a acestui flagel. La fel, au fost puse în discuţie problemele privind 
impactul drogurilor şi alcoolului asupra sănătăţii tinerilor. 

15. CT Făleşti a declarat că pe parcursul de referinţă au avut loc mese rotunde organizate în 
format larg cu participarea reprezentanţilor CCTP, consiliilor locale, Centrului prietenos tinerilor, ONG-
urilor, a membrilor EMT şi a părinţilor. Tematicele acestora au fost: „Reflecţii cu referire la fenomenul 
migraţiei”, „O familie puternică pentru fiecare copil”, “Familie fără violenţă”, “Securitatea copiilor în 
perioada estivală. Vacanţă fără pericol”, “Acţionăm azi pentru mine. Cum depistăm şi preîntâmpinăm 
situaţiile de risc”, “Migraţia şi consecinţele/abandonul şcolar”, “Prevenirea violenţei şi abandonul 
şcolar”; campanii de prevenire şi combatere a violenţei de care au beneficiat aproximativ 7417 persoane 
(specialişti din cadrul EMT, elevi, profesori, părinţi). Au fost publicate o serie de articole în ziarul 
raional „Patria mea”, după cum urmează: 

                                                                                                                     Tabelul 5 

 
16. CT Floreşti a organizat activităţi de informare a publicului larg, accent fiind pus pe: difuzarea 

de spoturi video bazate pe mărturiile victimelor TFU destinate elevilor şcolilor şi copiilor din Serviciul 
„Casa Comunitară”; mediatizarea Serviciului de asistenţă telefonică gratuită; organizarea mesei rotunde 
,,Consolidarea capacităţilor membrilor EMT comunitare”; petrecerea orelor de dirigenţie privind 
pericolul şi consecinţele TFU, lecţiilor publice cu tematica „Pericolele şi consecinţele TFU”. În ziarul 
raional au fost publicate 2 articole. 

17. CT Glodeni a organizat seminare, lecţii publice, a difuzat filmuleţe la subiectul ce ţine de 
prevenirea TFU pentru 153 elevi. 

18. Prin intermediul CT Hînceşti, în cele 39 primării, au fost organizate activităţi în scopul 
prevenirii TFU, promovării migraţiei sigure, creşterii nivelului de conştientizare a riscurilor şi 

Denumirea articolului Autorul publicaţiei Data publicării 
Serviciul Telefonul copilului DASPFC  19.02.2016 
Exploatarea prin muncă-viciu social Secretarul CT  15.04.2016 
Ocrotirea copiilor cu un statut special - Maxima 
monitorizare! 

Secretarul CT 
 

10.06.2016 

IP Făleşti desfăşoară Campania „Fii stăpân pe 
siguranţa ta” 

IP  15.04.2016 

Cooperarea intersectorială pentru asigurarea 
bunăstării copilului în situaţie de risc 

DASPFC  24.06.2016 



15 
 

pericolelor TFU, dar şi atenuării efectelor negative ale migraţiei asupra copiilor şi persoanelor în etate 
rămase singure sau fără îngrijire. De asemenea, au fost distribuite materiale informative (pliante, 
broşuri, afişe, etc.). 

În instituţiile de învăţământ au fost organizate circa 20 mese rotunde la subiectul ce ţine de 
prevenirea şi combaterea TFU, cu diverse tematici: “Traficul de persoane”, “Traficul de copii prin 
intermediul tehnologiilor informaţionale”, etc. S-a desfăşurat adunarea operativă cu angajaţii IP, în 
vederea familiarizării celor 39 şefi de sectoare despre modificările legislaţiei în domeniul combaterii 
TFU şi proxenetismului. Participanţilor le-au fost repartizate pliante cu caracter informaţional privind 
ONG-urile şi instituţiile de stat, care pot acorda ajutor calificat victimelor TFU. 

19. CT Ialoveni, în colaborare cu ONG-rile active din domeniu, a organizat o serie de acţiuni de 
sensibilizare pentru elevi, cadrele didactice şi managerii şcolari la subiectele ce vizează: prevenirea şi 
combaterea victimizării în rândul copiilor, prevenirea şi eliminarea discriminării, prevenirea cazurilor de 
abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului, formarea abilităţilor de luare a deciziilor în situaţii 
riscante, exploatarea sexuală – risc major pentru sănătate, pericolul TFU, cauzele şi consecinţele TFU, 
egalitatea genurilor, etc. La activităţile de informare, în total au participat 13741 persoane. 

20. CT Leova  a organizat dezbateri publice, mese rotunde, şedinţe cu părinţii, ore educative, 
concursuri de desene pentru copii, proiectate filme pentru un număr de 4223 beneficiari. 

21. CT Nisporeni, în decursul perioadei ianuarie-iunie 2016, pentru elevi, părinţi şi tineri din 
comunitate, membrii EMT (total 8137 persoane) s-au desfăşurat următoarele activităţi: campanii de 
sensibilizare în scopul sporirii nivelului de cunoştinţe privind TFU; vizite la domiciliul familiilor în 
vederea informării despre pericolul TFU; discuţii publice; ateliere de lucru cu tematica ”Aplicarea 
mecanismului intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi 
potenţialelor victime ale abuzului, neglijării, exploatării şi traficului de copii”; publicarea în ziarul 
raional „Deşteptarea” a două articole cu privire la fenomenul TFU, migraţia ilegală şi copii rămaşi fără 
reprezentant legal. 

22. CT Ocniţa, în această perioadă de timp a organizat: campanii de sensibilizare în scopul 
diminuării discriminării femeilor, informării publicului larg privind pericolul şi consecinţele TFU prin 
intermediul acţiunilor cultural – artistice, spectacole organizate de către colectivul teatral CC Ocniţa; 
campanii de informare a tinerilor referitor la navigarea pe Internet; activităţi tematice desfăşurate în 
Săptămâna de luptă împotriva TFU (“Exploatarea migrantului”, „Eu – femeia! Cine mă va proteja?”); 
lecţii de informare a elevilor şi părinţilor la tematica TFU, exploatarea muncii copilului şi violenţei în 
familie. Au fost realizate două reportaje la Edit Ocniţa („Nu violenţei”, „Sunt nevăzător – respectă-mi 
drepturile”) şi două reportaje la Meridian Info („Riscurile migraţiei”, „Justiţia pentru copii”). 

23. CT Orhei a raportat 132 persoane care au beneficiat de asistenţă în vederea reintegrării 
sociale, facilitării accesului la servicii sociale şi protecţiei legale. 285 de specialiştii din domeniu au 
participat la seminarele: ,,Intervenţii în vederea facilitării accesului victimelor şi potenţialelor victime 
ale TFU la serviciile sociale existente”, ,,Acordarea asistenţei pentru reintegrarea socială a victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU prin intermediul SNR”, ,,Asigurarea accesului victimelor şi potenţialelor 
victime ale TFU la protecţie legală şi socială adecvată”, ,,Metode şi tehnici de lucru ale EMT în 
prevenirea şi combaterea TFU”, ,,Prestarea serviciilor juridice garantate de stat pentru victimele şi 
potenţialele victime ale TFU”, ,,Consolidarea capacităţilor de coordonare a EMT. Probleme/Provocări”. 
În colaborare cu Centrul de sănătate prietenos tinerilor au fost organizate: lecţia publică ,,Fiinţele umane 
nu au preţ” şi expoziţiile de publicaţii cu genericul „Cunoaşteţi drepturile”, „Ai dreptul să ştii”, „Şi eu 
am drepturi”.  

24. CT Rîşcani a raportat realizarea activităţilor ce ţin de sensibilizarea comunităţii în domeniul 
prevenirii TFU şi anume: discuţii cu absolvenţii anului 2016, cu elevii de la şcoala auxiliară Costeşti, 
întâlnirea colaboratorilor IP cu participanţii taberei ”Vulturaş” la subiectul ce ţine de aspectele 
delicvenţei juvenile, modului sănătos de viaţă, etc. Per total au participat la evenimente 8370 persoane. 

În ziarul raionul ‘’Eveniment actual’’ au fost publicate următoarele articole:„Biroul Siguranţă 
Copii a Inspectoratului de Poliţie vă atenţionează!”, „Nu violenţei în familie!”,  „Lupta cu narcomania şi 
narcobusiness-ul’’, Toleranţă zero violenţei în familie, diverse informaţii la editorialul „ EA”. 

25. Cu suportul CT Sîngerei au fost organizate: atelierul de formare continuă „Atribuţiile cadrului 
didactic în prevenirea şi eliminarea discriminării şi traficului în rândul copiilor”; şedinţa directorilor 
instituţiilor de învăţământ din raion cu privire la eficienţa acţiunilor instituţiilor de învăţământ preşcolar, 
preuniversitar şi complementar privind protecţia copilului; şedinţa Consiliului Metodic Raional cu 
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genericul „Prevenirea şi intervenţia specialiştilor în cazurile de risc pentru copii în familie şi 
comunitate”; două şedinţe ordinare ale Consiliului raional Consultativ al Elevilor cu genericul „Acţiuni 
de sensibilizare, identificarea problemelor, vociferarea acestora în faţa autorităţilor, managerilor 
şcolari”; prezentări în cadrul Cenaclului raional „Floarea Neamului” de creaţii proprii, prin care 
cenacliştii şi-au exprimat emoţiile şi gândurile vis-a-vis de problema TFU; derulări de filme („Realitate 
şocantă”, „Copii adulţi”) şi materiale video („Mărturiile victimelor TFU”), care ulterior au fost discutate 
după metoda „Fir de nisip”. Totodată, este de menţionat că, în revistele şcolare elevii şi profesorii au 
abordat problema TFU, prin prisma respectării drepturile omului. La orele de dirigenţie au fost discutate 
temele: „Semne directe ale TFU” şi „Traficul de persoane. Consecinţele comportamentului indiferent”. 
În fiecare bibliotecă, parte a Programului Novateca au avut loc activităţi la tema “Fiinţele Umane nu au 
preţ! Stop traficul de persoane”, „Vinde obiecte, nu oameni”, ”Deschide ochii, traficul de persoane 
există”. Numărul persoanelor care au beneficiat de măsurile de informare este aproximativ de 3000.  

În ziarul local “Ecoul Nostru” a fost publicat un articol. Pe site-ul www.singerei.md, 
www.anofm.md şi alte reţele de socializare a fost plasat rezumatul Conferinţei de presă cu privire la 
lansarea Campaniei naţionale “Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”.  

26. CT Soroca a raportat că în temeiul dispoziţiei preşedintelui Consiliului raional nr. 33 din 
14.03.2016, de către 5 echipe formate din specialişti din domeniul asistenţei sociale, educaţiei, sănătăţii 
şi a organelor de drept a fost realizată evaluarea activităţii autorităţilor tutelare locale şi echipelor 
multidisciplinare. Procedura a fost efectuată pe marginea celor 6 cazuri evaluate intersectorial cu 
suspectare de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului. Scopul acestei acțiuni a constat în 
ridicarea gradului de conştientizare şi implicare a autorităţilor tutelare în soluţionarea problemelor 
copiilor victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului al copilului, a fost declarat ca atins. 

27. CT Strășeni a coordonat mai multe acțiuni în domeniul vizat, ca de exemplu: ore de 
dirigenție, ședințe cu părinții, concursuri de desen și eseuri, mese rotunde, vizionare de filme, dezbateri 
publice, victorine. În total au fost instruite 17987 persoane (elevi, tineri). 

28. Activitatea pe parcursul anului 2016 a CT Şoldăneşti a fost una remarcabilă. Întru susţinerea 
acestui argument, menţionăm că au fost organizate un şir de acţiuni de informare şi sensibilizare la care 
au participat 8273 persoane (elevi, specialişti, părinţi, şomeri). Printre acestea, sunt de nominalizat 
lecţiile şi orele de educaţie civică cu tematicele: „Combaterea traficului de fiinţe umane”, „Ce trebuie sa 
cunoşti despre traficul de fiinţe umane”, „Delicvenţa juvenilă – factor al degradării tinerei generaţii” şi  
„Prevenirea actelor de violenţă şi comportamentul deviant în rândul minorilor”; şedinţele de informare a 
părinţilor şi elevilor cu privire la promovarea acţiunii „Control parental”, destinate filtrării informatice 
dăunătoare copiilor; seminarele de instruire a specialiştilor din sfera socială (,,Modalităţile de 
identificare a potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, şi protecţia acestora”, “Prevenirea 
actelor de violenţă şi comportamentul deviant în rândul minorilor”, etc.) şi cea medicală; seminarelor de 
instruire şi orientare profesională a tinerilor din familiile de risc; dezbaterile publice axate pe subiectul 
„Combaterea traficului de fiinţe umane”.  

De asemenea, au fost utilizate resursele media de la nivel local, care sunt prezentate în tabelul de 
mai jos.  

Tabelul 6 

 

Denumirea articolului Sursa publicării/difuzării Data  
Comunicat de presă ziarul ”Acasă” 

 
29.01.2016 

APEL către cetăţeni, primari şi colaboratori 
ai Inspectoratului de poliţie 

televiziunea „Impuls TV”, pagina 
web, ziarele ”Acasă” şi „Cuvântul”   

23.02.2016 

Seminar: Combaterea şi prevenirea 
discriminării şi a TFU 

ziarul ”Acasă” şi pagina web  21.03.2016 

Şedinţa regională de prevenire şi combatere 
a traficului de fiinţe umane 

ziarul ”Acasă” şi pagina web  06.06.2016 

Săptămâna de lupta împotriva traficului de 
fiinţe umane 

televiziunea „Impuls TV”, ziarele 
”Acasă” şi „Cuvântul”   

14.10.2016 
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29. CT Ştefan Vodă, de asemenea, s-a implicat în coordonarea acţiunilor de sensibilizare a 
populaţiei privind TFU şi consolidarea capacităţilor actorilor implicaţi în domeniul de prevenire şi 
combatere a TFU, prin următoarele activităţi: ateliere de lucru, ore de dirigenţie, concursuri, mese 
rotunde, şedinţe de informare cu privire la prevenirea abuzului fizic şi psihic, reducerea revictimizării în 
rândurile copiilor. Ca partener în organizarea evenimentelor a fost implicat şi Clubul Muncii. Per total, 
au participat 16759 de persoane. Pe paginile ziarului local ”Prier-Info” au fost publicate 6 articole 
despre activităţile desfăşurate privind prevenirea şi combaterea TFU. 

30. În domeniul prevenirii fenomenului TFU CT Teleneşti a raportat desfăşurarea celor 10 de zile 
de activism împotriva violenţei în familie şi a TFU, în cadrul cărora au fost organizate instruiri pentru 
120 de poliţişti şi asistenţi sociali.  

31. CT Taraclia a raportat o serie de acţiuni menite să asigure o bună informare a elevilor, 
diriginţilor, profesorilor, psihologilor, metodiştilor, părinţilor, şomerilor cu privire la riscurile TFU, prin 
petrecerea seminarelor, lecţiilor informative, instruirilor, discuţiilor publice, consultaţiilor individuale, 
orelor de dirigenţie, adunărilor de părinţi, concursurilor de desene şi eseuri, lecţiilor media, etc. În total, 
au beneficiat de activităţi de informare 19253 de persoane. În ziarul local “Свет” a fost publicat 
articolul „Антитрафик”. 

32. De către CT Ungheni au fost organizate activităţi destinate pentru 105 copii admişi în 
Serviciul asistenţă parentală profesionistă şi elevi ai şcolii profesionale privind promovarea unui Internet 
sigur, oportunităţilor de angajare, precum şi spectrului de servicii acordate de către ATOFM.  

 
Analizând informaţia inclusă în acest capitol, este de specificat faptul că, pe parcursul perioadei de 

referinţă, 695187 de cetăţeni, în mare parte adolescenţi şi tineri, au fost implicaţi în activităţile de 
sensibilizare despre prevenirea și combaterea TFU, riscurile acestuia, măsurile de prevenţie, actorii ce 
pot acorda susţinere, ceea ce constituie o creştere cu 52 % faţă de anul 2015. 

Din numărul total de 33 de CT, care au prezentat informaţia respectivă, 32 au raportat acţiuni de 
sensibilizare a publicului larg, ceea ce constituie 96,96%. În anul 2015 doar 80% dintre CT au organizat 
activităţi de acest gen. 

Comparativ cu anul 2015, în care un rol important în desfăşurarea măsurilor de informare şi 
sensibilizare l-a avut preponderent ATOFM, în anul 2016 se observă o implicare mai activă şi a altor 
autorităţi publice locale (direcţiile de învăţământ, de asistenţă socială, instituţiile medicale), biblioteci, 
centre de sănătate prietenoase tinerilor.  

Pentru anul 2016, la fel este remarcabil faptul că, CT au devenit active în procesul de colaborare 
cu mass-media întru promovarea activităţilor iniţiate şi desfăşurate, precum şi informarea populaţiei 
privind TFU. În aceeaşi măsură, au fost utilizate şi paginile personale a membrilor CT din reţelele de 
socializare în vederea diseminării informațiilor privind acțiunile întreprinse. 
 

IV. Protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU 
 
Luând în considerare factorii determinanţi ai fenomenului TFU, precum este migraţia populaţiei şi 

consecinţele acesteia, în prezentul capitol atragem atenţia asupra faptului că, potrivit informaţiilor 
parvenite, pe parcursul anului 2016 au fost înregistraţi:  
- 53488 copii rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei unuia sau ambilor părinţi, ceea ce 
reprezintă cu 16,6% mai mult comparativ cu 2015; 
- 6247 copii asupra cărora a fost instituită tutela în urma migraţiei părinţilor. Comparativ cu 2015, în 
2016 au fost emise acte de instituire a tutelei cu 2,0 % mai mult; 
-  325 copii audiaţi în condiţiile prevederilor art. 1101 Cod de procedură penală. În acest an, cu 73,8% 
mai multe cazuri decât în anul 2015.  
- 205 persoane nedocumentate, dintre care pe parcursul anului 2016 au fost documentate 43 persoane.  

 
 
Diagrama de mai jos, ne oferă o imagine integră a situației copiilor rămaşi în urma migraţiei 

ambilor părinţi în perioada anilor 2012-2016:  
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Diagrama 2 
Numărul de copii rămaşi în urma migraţiei ambilor părinţi 

 

 
 

Analizând datele de mai sus, este vizibil faptul că, dacă în anul 2014 se atestase o uşoară 
descreştere, atunci din anul 2015 se atestă o creştere ascendentă, care s-a menţinut şi în anul 2016. 

Ca rezultat a migraţiei părinţilor peste hotarele ţării creşte şi numărul copiilor asupra cărora a fost 
instituită tutela, iar datele din diagrama de mai jos reprezintă o dovadă elocventă. Comparând datele, se 
observă că numărul copiilor asupra cărora s-a instituit tutela este mult mai mic, decât numărul copiilor 
rămaşi singuri în urma migraţiei ambilor părinţi. 

       Diagrama 3 
Numărul de copii asupra cărora a fost instituită tutela 

 

 
 

Fenomenul migraţiei a afectat nu doar copiii, dar şi persoanele vârstnice, astfel 10359 persoane 
vârstnice în anul 2016 au rămas singure. Acest indicator nu poate fi  comparat cu anul 2015, deoarece 
CT pentru prima dată în acest an raportează pe acest segment. Datele colectate sunt reflectate în tabelul 
de mai jos. 

 
Tabelul 7 

Date statistice pentru anul 2016 
 

Nr. Raionul/ 
municipiul  

Nr. copiilor 
rămaşi în 

urma 
migraţiei 

unui părinte 

Nr. copiilor 
rămaşi în 

urma 
migraţiei 
ambilor 
părinţi 

Nr. de copii 
asupra 

cărora a fost 
instituită 

tutela  

Nr. copiilor 
audiaţi în 

spaţii special 
amenajate  

Numărul 
copiilor 

/adulţilor 
documentaţi 
în perioada 

de raportare 

Nr. copiilor/ 
adulţilor 

nedocumentaţi 

Nr. persoanelor 
vârstnice, 

rămase singure, 
inclusiv în urma 

migraţiei 

1. Anenii-Noi 2027 334 296 3  1  
2. Bălţi 350 350 16 27 - 4625 , 4026 - 
3. Basarabeasca 180 70 52 - - - - 
4. Briceni 1865 662 506 - - - - 

                                                        
25 fără buletin de identitate. 
26 fără certificate de naştere 
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5. Cahul 1453 389 - - - - - 
6. Cantemir 898 475 397 23 5 14 135 
7. Călăraşi 2036 711 614 - - - 686 
8. Căuşeni 545 975 430 26 - - - 
9. Chişinău 1545 4802 281 178 3 63 13 
10. Criuleni 1062 238 117 - - - 239 
11. Cimişlia 2411 646 245 8 - - 2918 
12. Donduşeni 368 137 95 - - - - 
13. Drochia 759 313 71 1 - - 892 
14. Dubăsari 928 255 83 - 3 6 167 
15. Edineţ - - - - - - - 
16. Făleşti  3092 1220 416 1 - - - 
17. Floreşti 1636 598 122 - - - 1050 
18. Glodeni - - - - - - - 
19. Hînceşti 1375 368 247 5 - - - 
20. Ialoveni 1868 368 94 - - - - 
21. Leova 1468 426 301 14 4 5 32 
22. Nisporeni 1321 325 315 - 11 11 280 
23. Ocniţa 539 296 74 5 - - 640 
24. Orhei 14 73 53 21 6 11 - 
25. Rîşcani 1068 515 36 5 1 1 1043 
26. Rezina - - - - - - - 
27. Sîngerei 1507 1020 214 2 - - 897 
28. Soroca 362 483 269 - - - - 
29. Străşeni 1620 377 191 - - - 329 
30. Şoldăneşti 610 500 50 - - - - 
31. Ştefan Vodă 816 449 153 5 4 - 712 
32. Taraclia 83 137 88 1 - - - 
33. Teleneşti 268 662 398 - - - 6 
34. Ungheni 494 746 23 - 6 7 320 
35. UTA Găgăuzia - - - - - - - 

Total 34568 18920 6247 325 43 205 10359 

 
Unul din principiile politicilor antitrafic constau în accesul necondiţionat a victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU la servicii de calitate. Indicatorul ce demonstrează eforturile APL în 
domeniul protecţiei, este desigur, numărul victimelor şi potenţialelor victime identificate şi asistate. În 
acest context, amintim că de către 27 unităţi administrativ-teritoriale au fost identificate 87 victime (cu 
38,5% mai mult comparativ cu 2015) şi 1040 potenţiale victime (cu 70,7% mai mult decât în anul 
2015). 

 
                                                                                                                                        Tabelul 8 

                       Numărul victimelor şi potenţialelor victime ale TFU identificate şi asistate la nivel local 
Unitatea administrativ-teritorială Victime ale TFU Potenţiale victime ale TFU 
Anenii-noi  3 - 
Bălţi 3 725 
Basarabeasca - 18 
Călăraşi 1 3 
Cantemir - - 
Căuşeni 31 31 
Chisinău 1 30 
Cimişlia 7 8 
Donduşeni - 10 
Drochia - 5 
Dubăsari - 48 
Făleşti 1 4 
Floreşti 3 - 
Glodeni - - 
Hînceşti - 5 
Ialoveni - - 
Leova 2 - 
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Nisporeni 8 5 
Ocniţa - 18 
Orhei 11 2 
Rîşcani - 9 
Sîngerei - 19 
Şoldăneşti 3 40 
Soroca - 7 
Strășeni 2 33 
Ştefan Vodă - 11 
Teleneşti 9 7 
Ungheni 2 2 
Total 87 1040 

 
V. Resursele financiare 

 
În conformitate cu alin. (2), art. 35, alin. (2) al Legii nr. 241 din 20.10.2005 „Privind prevenirea şi 

combaterea traficului de fiinţe umane”, la propunerea autorităţilor responsabile de executarea acestor 
prevederi legale, anual, în legea bugetului vor fi prevăzute mijloacele financiare necesare organizării şi 
desfăşurării activităţilor în domeniu.                

                                                                                                                     Tabelul 9 
Resursele financiare din bugetul AAPL, anul 2016 

Unitatea 
administra

tiv- 
teritorială 

Resursele financiare din bugetul APL, necesare asigurării asistenţei şi protecţiei 
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU (inclusiv copii) 

Chişinău 
 

activităţile pentru asistenţa medicală şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale 
TFU (inclusiv copii) sunt realizate din contul bugetului local, inclusiv a mijloacelor 
financiare alocate instituţiilor membre ale CT şi ONG-urilor. 

Căuşeni 
 

pentru activitatea CAP au fost alocate 505,6 mii lei, iar pentru CM - 503,4 mii lei, fiind 
executate 476,25 mii lei. 

Cimişlia din bugetul APL au fost direcţionaţi 8,4 mii lei pentru asistenţa unui copil. 
Bălţi  

 
din bugetul APL au fost direcţionaţi 884,2 mii lei, pentru asigurarea activităţii  CCF 
”Sotis”. 

Leova 
 

din bugetul APL au fost direcţionaţi 42,0 mii lei mamelor, în scopul prevenirii sporirii 
migraţiei externe pentru alimentarea copiilor, tratamentul medical, îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai, etc. 

Sîngerei 
 

din bugetul raional/local a fost alocată suma estimativă de 2676,3 mii lei. Contribuţia 
Consiliului raional, denotă angajamentul autorităţilor de a oferi acces la servicii de 
calitate pentru persoanele aflate în dificultate. Astfel: 
 19 familii socialmente vulnerabile/54 copii din cadrul Serviciului social „Sprijin 

pentru familie cu copii” au beneficiat de ajutor bănesc în sumă totală de 100 000 
lei; 

 Centrul de zi pentru copii „Luminiţa”, care acordă servicii pentru 24 de copii cu 
dizabilităţi şi/sau din familii social vulnerabile, lipsiţi de îngrijire părintească -
454,3 mii lei; 

 Centrul de zi pentru copii „Raza Soarelui”, de serviciile căruia beneficiază 36 de 
copii -786,1 mii lei. 

Ungheni  
 

administraţia locală a investit resursele financiare disponibile pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale existente în r. Ungheni. Victima sau potenţiala victimă a TFU a 
beneficiat de serviciile existente şi funcţionale la nivel local.  

 
Din cele 33 de CT, care au prezentat informaţia, doar 7 au menţionat că, au fost prevăzute resurse 

financiare pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Per total au fost 
alocate 3960,3 mii lei. 
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În tabelul de mai jos, sunt incluse date despre resursele financiare planificate în acest scop pentru 
anul 2017. Comparativ cu anul 2016, sumele preconizate sunt mai modeste. Doar 3 unităţi 
administrativ-teritoriale au prevăzut pentru 2017 mijloace financiare. 

 
Tabelul 10 

Resursele financiare planificate pentru anul 2017 
 

Localitatea Mărimea resurselor financiare  
Chişinău mijloacele financiare din bugetul local vor fi utilizate, la necesitate. 
Bălţi  pentru serviciile CCF ”Sotis” -  803,0 mii lei  
Ungheni  

 
administraţia locală a decis direcţionarea mijloacelor financiare în mărimea şi scopurile propuse 
pentru anul 2016. 

 
VI. Concluzii şi recomandări 

 
În concluzie menţionăm că, 12 CT au ţinut cont de toţi indicatorii furnizaţi de către SP, raportând 

informaţie completă (34,28% din numărul total de CT), iar 10 CT au raportat parţial (nu au indicat 
datele doar pentru un singur indicator), ceea ce constituie 28,57% din numărul total de CT. 

Totodată, rapoartele CT, dar şi rezultatele şedinţelor regionale, reflectă faptul că, există rezerve în 
ceea ce priveşte cooperarea dintre AAPL de nivelul II şi cele de nivelul I, constatându-se lipsa 
receptivităţii din partea primarilor, lipsa suportului acestora pentru asistenţii sociali comunitari (în 
special pe cazurile de violenţă, abuz, neglijare), precum şi atitudini rezervate în ceea ce priveşte 
dezvoltarea parteneriatelor cu ONG-urile. 

 
Din cele mai sus relatate, putem menționa că și în anul 2017, CT urmează să-și orienteze 

activitățile în vederea realizării următoarelor recomandări: 
 
 Organizarea şedinţelor tematice specifice cu primarii comunelor şi a satelor în scopul 

responsabilizării şi sensibilizării acestora întru îndeplinirea responsabilităţilor şi obligaţiilor de funcție, 
 Includerea în componenţa CT a reprezentanţilor societăţii civile şi implicarea acestora în 

planificarea, implementarea şi monitorizarea activităţilor antitrafic la nivel local, 
 Crearea platformelor locale, regionale de interacţiune a ONG-urilor și/sau a prestatorilor de 

servicii din domeniul antitrafic,  
 Realizarea recomandărilor neimplementate, care au fost incluse în Studiul privind Rolul şi 

capacitatea Comisiilor teritoriale în realizarea politicilor din domeniul antitrafic şi combaterii TFU, 
elaborat la iniţiativa SP cu suportul Misiunii OSCE în Moldova (publicat pe site-ul 
www.antitrafic.gov.md), 
 Instruirea membrilor CT în scopul dobândirii şi/sau consolidării capacităţilor în: planificarea 

activităţilor, stabilirii şi consolidării relaţiilor de colaborare a membrilor CT, dezvoltarea capacităţilor 
de management şi monitorizare a prevederilor legale din domeniu TFU prin prisma reformei de 
descentralizare, însuşirea tehnicilor şi metodelor de identificare a victimelor, 
 Realizarea schimbului de experienţă între membrii CT în vederea obţinerii bunelor practici, 
 Utilizarea în activitate a prevederilor Ghidului de monitorizare şi planificare a activităţilor CT, 
 Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile, organizaţiile republicane şi internaţionale în vederea 

elaborării materialelor pentru campanii de informare şi sensibilizare în domeniul TFU şi diseminarea 
acestora de către CT, 
 Dezvoltarea parteneriatelor cu bibliotecile publice şi organizarea în comun a activităţilor în 

cadrul programelor acestora pe segmentul prevenirii TFU. 


