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ABREVIERI 

 

APL/APC - Autoritate Publică Locală/Autoritate Publică Centrală   

ART. – Articol 

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

CT/ CM – Comisia teritorială/municipală pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

CCTP – Centrul pentru combaterea traficului de persoane 

Com. – Comunitate   

CI „La Strada” – Centrul internaţional pentru protecţia şi promovarea drepturilor femeii  „La 

Strada” 

CIDDC – Centrul de informare şi documentare cu privire la dreptul copilului 

CAP – Centrul de asistenţă şi protecţie pentru victime şi potenţiale victime ale traficului de fiinţe 

umane 

CP – Cod penal 

CPP – Cod de procedură penală 

CMF – Centrul medicilor de familie 

CNCTFU– Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

CNPAC – Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului asupra Copilului 

CNPDC – Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

DASPF – Direcţia Asistenţă socială şi protecţie a familiei 

DGОTS – Direcţia Generală de Învăţământ Tineret şi Sport 

DPDC -  Direcţiilor de protecţie a drepturilor copilului 

EMT - Echipe multidisciplinare teritoriale din cadrul SNR 

HG – Hotărârea Guvernului 

IP – Inspectorat de Poliţie 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

ME – Ministerul Educaţiei 

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

MS – Ministerul Sănătăţii 

Mun. – municipiu 

OI – Organizaţii Internaţionale 

OIM – Misiunea Organizaţie Internaţionale pentru Migraţie 

ONG - Organizaţie non-guvernamentală 

OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

r. – raion 

SNR – Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime 

ale traficului de fiinţe umane 

SP – Secretariatul permanent 

Terre des Hommes – Fundaţia Elveţiană “Terre des Hommes” 

TFU – Trafic de fiinţe umane 

VF – Violenţa în familie 

VTFU – Victime ale traficului de fiinţe umane 
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I. INTRODUCERE 
 

 Prezentul raport reflectă rezultatele înregistrate de către Comisiile teritoriale pentru 

combaterea traficului de fiinţe umane (TFU) şi autorităţile publice locale pe parcursul I-lui semestru 

al anului 2014, în conformitate cu cadrul legal
1
 în domeniu şi indicatorii elaboraţi de către 

Secretariatul permanent pentru acest semestru.  

 Hotărîrea Guvernului Nr. 234 din 29.02.2008 (pct.11) privind aprobarea Regulamentului-

cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane
2
, prevede „Comisiile 

teritoriale coordonează activitatea de prevenire şi combatere a TFU, de protecţie şi asistenţă a 

victimelor TFU şi colaborează cu autorităţile publice locale, organele de drept, organizaţiile 

neguvernamentale şi reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile, în scopul acordării protecţiei şi 

asistenţei victimelor TFU”, iar prezentul raport descrie acest proces.  

 În conformitate cu Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 

pentru anii 2014-2016, obiectivul 1 prevede Instituirea unei noi forme de management al 

Secretariatului permanent şi a activităţii comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU. În 

acest, în baza recomandărilor Raportului pentru anul 2013, prezentul Plan naţional conţine 3 

activităţi orientate spre consolidarea Comisiilor teritoriale orientate spre Ghidarea metodologică în 

planificarea şi monitorizarea politicilor antitrafic, realizarea vizitelor de lucru şi elaborarea 

instrucţiunilor de planificare şi monitorizare a activităţii Comisiilor teritoriale.  

 Pentru semestrul I al anului 2014 au avut loc 2 şedinţe de monitorizare după cum urmează: 

- În 5 aprilie curent a participat la şedinţa Comisiei municipale antitrafic unde a fost pusă în 

discuţie, necesitatea identificării unui mecanism de sancţionare a părinţilor care-şi lasă copiii fără 

îngrijire, identificarea unei platforme de sustenabile a proiectului „Insula Speranţei” (instituţie care 

acordă plasament, instruire şi suport în iniţierea unei afaceri), diferenţele între rolul Comis iei 

teritoriale şi a Echipei multidisciplinare teritoriale. 

- În 6 iunie curent specialişti din cadrul Secretariatului Permanent (SP) alături de un 

reprezentant al Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU au 

participat la un seminar organizat de către Comisia teritorială Cimişlia, unde au fost puse în discuţie 

şi prevederile HG Nr. 228 din 28.03.2014 cu privire la Regulamentul de activitate a Echipelor 

Multidisciplinare şi rolul preşedintelui Comisiei teritoriale. 

 

 În ce priveşte gradul de raportare a Comisiilor teritoriale se atestă faptul că: 

 10 Comisii teritoriale au oferit informaţie completă - mun. Chişinău, r. Leova,  r. Sângerei, 

r. Căuşeni, r. Hânceşti, r. Şoldăneşti, r. Ocniţa; r. Ialoveni, mun. Bălţi, r. Basarabeasca. r. 

Rezina. 

 11 Comisii teritoriale au oferit informaţie parţial completă - r. Nisporeni, r. Criuleni, r. 

Ştefan-Vodă, r. Călăraşi, r. Cantemir, r. Drochia, r. Făleşti, r. Orhei, r. Rîşcani, r. Ungheni, r. 

Soroca. 

 2 Comisii teritoriale au oferit informaţie succintă, fără a ţine cont de solicitarea 

Secretariatului permanent - r. Briceni, r. Glodeni.  

 10 Comisii teritoriale nu au răspuns solicitării: r. Cahul, or. Comrat, r. Taraclia, r. Dubăsari, 

r. Teleneşti,  Anenii-Noi; r. Edineţ, r. Cimişlia, r. Floreşti.  

 

 De menţionat că pentru primul semestru al anului 2014, informaţia expediată de către 

Comisii teritoriale (24) au înregistrat o creştere a calităţii informaţiei. 

   

                                                
1
 Legii nr. 241 din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 

 Hotărârii Guvernului nr. 472 din 26.03.2008, cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de 

fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului naţional 

Hotărârii Guvernului nr. 234 din 29.02.2008,privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe 

umane 

Hotărârii Guvernului nr. 559 din 31.07. 2012 cu privire la aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere 

a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013, modificarea şi completarea unei hotărâri de Guvern 
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II. METODOLOGIA DE MONITORIZARE 

 

      În vederea elaborării prezentului Raport a fost utilizată metoda culegerii de date, colectarea şi 

structurarea  informaţiilor şi a altor materiale scrise, relevante, utilizând astfel un set de indicatori 

cantitativi şi calitativi.   

 

I. Formularul de colectare a informaţiei a conţinut: 

 

Parteneriat şi cooperare  

- conlucrarea între EMT şi Comisia Teritorială pentru combaterea traficului de fiinţe umane.  

- cum a fost realizat punctul 4 al Hotărârii Guvernului nr. 228 din 28.03.2014 prin care 

„Preşedintele Comisiei teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane este responsabil 

de crearea echipelor multidisciplinare teritoriale”.  

- numărul întâlnirilor (membrilor) Comisiei teritoriale cu primăriile aflate în zona de 

circumscripţie a raionului. 

- seminare de instruire în vederea consolidării EMT comunitare şi cine au fost formatorii, 

instituţia, numărul participanţilor.  

- numărul şedinţelor Comisiei teritoriale, subiectele discutate, deciziile luate.  

- enumeraţi şi descrieţi conform tabelului de mai jos ONG-urile, serviciile (centre de resurse, de 

plasament, de zi) active la nivel raional şi comunitar în domeniul de referinţă, inclusiv pentru 

protecţia drepturilor copilului.   

Informaţii privind realizarea acţiunilor de prevenire 

- activităţile de informare, sensibilizare sau de educare în domeniul prevenirii fenomenului TFU 

efectuată în timpul perioadei de raportare şi estimarea costurilor 

- numărul articolelor publicate de către mass-media locală, titlul şi conţinutul articolelor (ziare, 

reviste, televiziune) cu privire la fenomenul TFU 

- acţiuni ce au avut drept scop reducerea vulnerabilităţii persoanelor aflate în situaţie de risc  

Protecţia drepturilor copilului 

- numărul cazurilor (tipul exploatării) a copiilor victime ale TFU, identificate pe parcursul  

semestrului I al anului 2014 

- rolul Inspecţiei teritoriale a muncii  

- numărul de cazuri unde a fost utilizată Camera de audiere a minorilor victime a infracţiunilor cu 

caracter sexual.  

Consolidarea capacităţilor  

Instruirile ce au avut loc în perioada de raportare, specializate pe domeniul anti-trafic oferite 

specialiştilor privind identificarea şi asistarea victimelor TFU şi/sau investigarea şi urmărirea penală 

a cazurilor TFU.  

 

II. 2 Vizite de monitorizare a Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU: CM Chişinău şi 

CT Cimişlia. 

 

III. Procesele verbale ale şedinţelor.  
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III. IMPLICAREA AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE ÎN PROCESUL DE 

IMPLEMENTARE A POLITICILOR NAŢIONALE DE PREVENIRE ŞI 

COMBATERE A TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 

 

A. Parteneriat şi cooperare  
 

Conlucrarea între EMT şi Comisia teritorială pentru combaterea traficului de fiinţe 

umane 

CT RÂŞCANI  

Conform informaţiei CT Rîşcani, urmare a cooperării eficiente a Comisiei teritoriale, EMT, 

asociaţiei „Pelerin” şi CCF Moldova au fost realizate acţiuni concrete în soluţionarea 3 cazuri de 

prevenire a traficului de fiinţe umane. În perioada de referinţă au avut loc 6 mese rotunde zonale ale 

membrilor echipelor multidisciplinare comunitare (medicii de familie, poliţiştii de sector, asistenţii 

sociali). Şedinţele au fost monitorizate de către un membru al EMT, medic responsabil de asistenţa 

mamei şi copilului, cu participarea reprezentanţilor APL şi a vicepreşedintelui raionului. 

De asemenea s-a conlucrat cu cu serviciul raional de asistenţă psihopedagogică. Anul acesta a fost  

încheiat acord de parteneriat cu asociaţia CCF Moldova, care s-a implicat activ în soluţionarea unui 

caz, oferind acestei familii un suport financiar (zece mii lei). În baza demersului EMT tot pentru 

această  familie au fost alocaţi bani de către Consiliul Raional Râşcani (douăzeci mii lei) pentru 

procurarea locuinţei. 

 

CT ŞTEFAN - VODĂ 

O parte dintre membrii Comisiei teritoriale pentru combaterea TFU sunt şi membrii EMT, de aceea 

există o conlucrare între aceste două structuri. În baza pct. 4 al HG nr. 228 din 28.03.2014 a fost 

modificată componenţa  EMT teritorială, iar în adresa primăriilor au fost expediate informaţii 

despre prevederile acestei hotărâri cu recomandarea de a  ajusta componenţa  EMT comunitare 

conform rigorilor stipulate în pct. 8. 

 

CT LEOVA 

Comisia Teritorială pentru combaterea TFU conlucrează de comun cu EMT în cazul apariției și 

necesității acordării asistenței victemelor sau potențialelor victime a TFU.  Parțial membrii EMT 

sunt aceleaşi persoane membri ai comisiei Teritoriale pentru combaterea TFU. Membrii EMT sînt 

invitați să participe în cadrul ședințelor comisiei Teritoriale pentru combaterea TFU. În rezultatul 

modificării componenței EMT au fost incluse servicii importate din raion, care anterior nu făceau 

parte. Acest fapt, va duce la desfășurarea unei activității mai eficiente a EMT. În perioada de 

raportare membrii Comisiei teritoriale pentru combaterea TFU au organizat și desfășurat 5 întruniri 

cu primăriile din raionul Leova. Totodată, conform dispoziției nr.134 din 16.05.2014 președintele 

raionului Leova a creat echipa multidisciplinară teritorială. Dispoziția a fost adusă la cunoștință 

membrilor EMT contra semnătură. Despre modificarea componenței EMT, în baza circularei 

nr.221-02/4-7.1 din19.05.2014 a fost informat Comitetul național pentru combaterea traficului de 

ființe umane, conform circularei nr.223-02/4-7.1 din 22.05.2014 a fost informat Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei. Î în baza planului anual al Comisiei Teritoriale pentru prevenirea și 

combaterea TFU pentru anul 2014, au fost stipulate diverse activități ce urmează a fi realizate de 

direcțiile din subordinea Consiliului Raional Leova și alte instituții responsabile de prevenirea 

fenomenului TFU. De asemenea, a fost pus în sarcina Echipei Multidisciplinare Teritoriale 

consolidarea capacităților EMT Comunitare de a desfăşura pe parcursul anului 2014 vizite de lucru 

în localitățile raionului. Conducătorilor instituțiilor responsabile de prevenirea și combaterea TFU 

li s-a recomandat să desfăşoare activități de profilaxie în rândurile cetățenilor. S-a recomandat 

primarilor din Unitatea Administrativ Teritorială  de comun cu asistentul social comunitar, membrii 

EMT Comunitare să informeze repetat cetățenii din familiile social-vulnerabile despre riscul TFU 

cu descrierea profilului traficantului. 
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CT BRICENI afirmă că există o cooperare eficientă,  cu toate acestea informaţia prezentată nu 

reflectă o abordare sistemică unde să fie reflectată interacţiunea între Comisia teritorială şi Echipa 

multidisciplinară. Conform Dispoziţiei preşedintelui raionului Nr. 33 din 22.07.2014 a fost instituită 

echipa multidisciplinară teritorială Briceni. În perioada 3-6 iunie 2014 a avut loc instruirea EMD 

comunitare, formatorii au fost reprezentanţii MMPSF în parteneriat cu OIM, numărul total fiind de 

app. 90 persoane.  

 

CT FĂLEŞTI  

La nivel de comunitate în fiecare primărie au fost create (prin dispoziţia primarului) şi activează 

Echipele Multidisciplinare Comunitare în componenţa cărora, sunt reprezentanţi ai instituţiilor de 

învăţământ, instituţiilor curative, medicină, colaboratorii subdiviziunilor teritoriale de poliţie, 

membri ai societăţii civile. În anul 2014  în raionul Făleşti a fost pilotat Mecanismul de cooperare 

intersectorială în identificarea, asistenţa şi monitorizarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi 

trafic a copiilor. În  parteneriat cu  Fundația elveţiană Terre des hommes şi AO ,,Parteneriate pentru 

fiecare copil” în perioada de pilotare s-au organizat  activități de supervizare a activităţii EMT, care 

au contribuit la fortificarea capacităţilor actorilor locali în identificarea  și referirea cazurilor, 

documentarea și instrumentarea cazurilor potrivit metodologiei managementului de caz, elaborarea 

planurilor individualizate cu implicarea nemijlocită a beneficiarilor și membrilor EMD, participarea  

acestora în realizarea acțiunilor. Total:  

- vizite în teren vizite pentru specialiştii din 30 primării – 161 

- ședințe de supervizare cu asistenți sociali supervizori – 9  

- 19 şedinţe de lucru în grup cu EMD locale 

- 38 şedinţe individuale cu următorii specialişti: primari - 6, asistenţi sociali comunitari - 19, 

specialişti din instituţii de învăţământ - 6, şefi de post - 4,  medici - 3; 

Rezultatele pilotării au demonstrat o îmbunătăţire considerabilă a lucrului la nivel de 

identificare,soluţionare şi de activizare a echipelor multidisciplinare (EMD) locale. În I jumătate a 

anului 2014 s-au desfăşurat 3 şedinţe ale EMD raionale în cadrul cărora au fost examinate 3 cazuri 

referite la nivelul II. În cadrul şedinţelor au fost discutate 4 cazuri mai dificile de victime şi 

potenţiale victime ale TFU: 2 cazuri – potenţiale victime ale TFU, 2 cazuri – victime ale violenţei în 

familie. 

 

CT CANTEMIR  
Prin dispoziţia preşedintelui raionului nr. 48-A din 07.04. 2014 a fost creată echipa 

multidisciplinară teritorială cu desemnarea coordonatorului echipei multidisciplinare. Cu toate 

acestea activitatea CT nu s-a reunit în şedinţe, indiferent de formatul acesteia.  

 

CT CRIULENI  

La capitolul parteneriat şi cooperării poate fi menţionat faptul că echipele multidisciplinare 

comunitare conlucrează strâns cu coordonatorul echipei teritoriale ca urmare raportându-se în 

cadrul Comisiei teritoriale pentru combaterea TFU. La realizarea punctului 4 al HG nr.228 din 

28.03.2014 prin care „preşedintele comisiei teritoriale pentru combaterea TFU este responsabil de 

crearea EMT”. Vă informăm că în adresa administraţiei publice locale a fost expediată o circulară 

privind necesitatea revizuirii şi aprobării EMT comunitare. Ca urmare, din cele 25 primării au 

notificat coordonatorului EMT raionale despre aprobarea acestora în 5 primării. În perioada I-ului 

semestru al anului 2014, CT s-a reunit în şedinţă de 2 ori.  

 

CT IALOVENI  

În vederea consolidării parteneriatului, menţionăm că procurorul participă activ la şedinţele 

Comisiei teritoriale. Printre obiectivele majore au fost stabilite: 

- Necesitatea publicării şi sensibilizării populaţiei despre pericolul TFU 

- Întocmirea listelor privind persoanele plecate peste hotarele R. Moldova  
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- Crearea şi actualizarea permanentă a bazei de date a victimelor şi potenţialelor victime ale 

TFU  

 

CT CĂUŞENI  

Pe parcursul primului semestru Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei s-a implicat în 

procesul de extindere a Sistemului Naţional de Referire la nivel comunitar,  potrivit Hotărîrii 

Guvernului nr.228 din 28 03.2014. În cooperare cu MMPSF, OIM, Terre des Hommes  au fost 

repatriaţi în ţară  5 copii rămaşi fără îngrijirea părintească peste hotarele ţării şi asigurată integrarea 

în comunitate. Ca parteneri de cooperare sunt Agenţia pentru Ocuparea Forţei de muncă, Oficiul 

Stării Civile, Secţia Evidenţă şi Documentare, Centru Maternal şi Centru de Asistenţă şi Protecţie 

Căuşeni, Centrele multifuncţionale, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, CNPAC, Centrul de 

Drept Căuşeni, MMPSF. De menţionat că în primul semestru al anului 2014 Comisia teritorială 

pentru combaterea traficului de fiinţe umane s-a întrunit în 2 şedinţe. La prima şedinţă în ordinea de 

zi a fost examinată chestiunea privind „Indicatorii  cu privire la acţiunile întreprinse în domeniul 

prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane pe parcursul anului 2013”, dar la a II şedinţă a 

fost aprobat Planul de activitate a Comisiei raionale pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

pentru anul 2014. 

 

CT OCNIŢA  

Între Comisia Teritorială şi EMD are loc permanent o conlucrare prin referirea de către Comisia 

Teritorială către EMD a cazurilor de TFU, prin evidenţa şi monitorizarea familiilor supuse riscului, 

potențialelor victime ale TFU, evidenţa copiilor cu un părinte sau ambii părinţii plecaţi peste hotare, 

evidența familiilor social vulnerabile. 

Cazurile ce nu se soluționează la nivelul I se referă spre examinare către EMD de nivelul II. Fiecare 

caz referit către nivelul II se înregistrează  în registrul de evidență a șefului serviciului de asistență 

social comunitară, ulterior referit către specialişti / responsabilul de EMD raională pentru 

examinarea complexităţii cazului. Dacă este necesar se convoacă ședința EMD raionale pentru 

elaborarea planului individualizat de asistență. La nivelul I au fost examinate 38 cazuri., în special 

de prevenire. În I-a jumătate a anului 2014 s-au desfășurat 3 ședințe ale EMD raionale în cadrul 

cărora au fost examinate 3 cazuri referite la nivelul II.   

 În cadrul ședințelor au fost discutate 4 cazuri mai dificile  de victime și potențiale victime 

ale TFU: 

2 cazuri – potenţiale victime ale TFU 

2 cazuri – victime ale violenței în familie.  

 

 

Numărul întâlnirilor (membrilor) Comisiei teritoriale/ cu primăriile aflate în zona de 

circumscripţie a raionului. 

 

Referindu-ne la numărul şedinţelor Comisiilor teritoriale care au avut loc pe parcursul primului 

semestru, conform prevederilor pct. 18 al  Hotărârii Guvernului nr. 234 din 29.02.2008, şedinţele 

Comisiei teritoriale se convoacă ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar decât o dată în trimestru 

şi sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor.  

 

În această ordine de idei, în mediu, convocarea şedinţelor Comisiilor teritoriale a avut loc de 

aproximativ 2 ori. Pe de altă, procesele verbale demonstrează că subiectele discutate în cadrul 

şedinţelor Comisiilor teritoriale au avut preponderent un caracter de informare din partea 

Comisariatului de poliţie şi din partea Direcţiei/Secţiei de Asistenţă Socială, Protecţia Familiei şi 

Copil. Rolul celorlalte instituţii este unul nesemnificativ. Totodată, urmare a şedinţelor au fost 

emise Decizii de executare, reflectate în procesele verbale. Conform proceselor verbale, rolul 

prioritar în cadrul şedinţelor comisiilor teritoriale îl deţin asistenţii sociali, fie responsabilii echipei 

multidisciplinare, fie şefii DASPF şi ofiţerii de poliţie. Atribuţii adiţionale deţin şi alţi specialişti, 

precum din sectorul de sănătate, învăţământ şi ATOFM.   



 8 

 

Cu toate acestea, 7 Comisii teritoriale nu s-au întrunit niciodată în şedinţe pe parcursul I-ului 

semestru.  

 

Tabelul de mai jos reflectă următoarea imagine cu privire la numărul şedinţelor Comisiilor 

teritoriale 

 

Nr. Comisia teritorială Numărul 

şedinţelor 

1.  Mun. Chişinău 1 

2.  Mun. Bălţi 1 

3.  Basarabeasca 3 

4.  Căuşeni 2 

5.  Cimişlia 1 

6.  Criuleni 2 

7.  Cantemir 0 

8.  Călăraşi 0 

9.  Leova 2 

10.  Orhei 0 

11.  Hânceşti 2 

12.  Ştefan-Vodă 1 

13.  Ocniţa 2 

14.  Râşcani 2 

15.  Făleşti 0 

16.  Şoldăneşti  2 

17.  Rezina  0 

18.  Glodeni 0 

19.  Donduşeni  0 

20.  Sîngerei 2  

21.  Străşeni 1 

22.  Soroca 1 

23.  Hânceşti 2 

 

Totodată Comisiile teritoriale au întreprins acţiuni comune cu primarii din raioane. In acest sens, 

conform indicatorului cu privire la numărul şedinţelor Comisiilor teritoriale cu primarii remarcăm 

că  de către CT ŞOLDĂNEŞTI au fost organizate 3 şedinţe cu primarii.  

Subiectele  discutate au reprezentat: 

- constituirea la  nivel  local  a  EMD si  discutarea la  nivel  local  a  cazurilor  de violenta  in  

familie; 

- conlucrarea  tuturor  actorilor  comunitari in combaterea la  nivel  local  a  violentei  in  

familie si a TFU; 

- rolul  primarului, ca autoritate publică în curmarea fenomenului  de  violenta  domestica si  

TFU 

 

În perioada de raportare membrii CT LEOVA pentru combaterea TFU au organizat şi desfăşurat 5 

întruniri cu primăriile din raion.  

 

CT OCNIŢA au avut loc 2 şedinţe ale Comisiei Teritoriale pentru combaterea TFU şi o întâlnire a 

Comisiei teritoriale cu primăriile din teritoriul administrat referitor la constituirea şi /sau revizuirea 

EMT comunitare.  
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Pe parcursul I-ului semestru, membrii CT SÂNGEREI  au participat la 2 şedinţe cu primarii unde 

au fost discutate toate problemele cu care se confruntă Comisia teritorială în conlucrare cu 

Comisiile locale.  

 

Conform informaţiei CT BASARABEASCA au fost efectuate 7 deplasări în teritoriu, practic în 

toate primăriile raionului. Scopul deplasărilor: informarea populaţiei privind fenomenul TFU şi 

asistenţa administraţiilor publice de nivelul I în vederea examinării şi executării HG 228 din 

28.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale 

din cadrul SNR.  

 

Conform informaţiei CT HÂNCEŞTI a avut loc o şedinţă la care au participat 39 primari ai 

localităţilor raionului la care preşedintele raionului i-a informat cu privire la HG nr.228 din 28 

martie 2014. Domnul preşedinte al Comisiei a menţionat importanţa majoră a creării EMT raionale 

comunicând primarilor conţinutul Dispoziţiei nr. 95-d din 21.05.2014 în care se stipulează şi 

crearea prin Dispoziţiile primarilor e Echipelor multidisciplinare teritoriale comunitare.  

 

Realizarea prevederilor din punctul 4 al Hotărârii Guvernului nr. 228 din 28.03.2014 

 

De menţionat că, în conformitate cu informaţia CT SÂNGEREI, în anul 2010 a fost constituită şi 

la moment prin dispoziția președintelui raionului nr.81 din 18 iulie 2014 funcţionează echipa 

multidisciplinară raională, care este formată din reprezentanţi ai poliţiei, medicinei, Agenţiei de 

ocupare a forţei de muncă, ONG, DE şi DASPF. La nivel de comunitate, majoritatea asistenţilor 

sociali nu au birouri separate pentru a putea realiza o discuţie confidenţială, safeuri pentru a păstra 

în secret datele cu privire la victimă. La nivel raional deasemenea coordonatorul Echipei 

multidisciplinare (EMD) nu beneficiază de spaţiu (birou) separat pentru activitatea de acordare a 

asistenţei şi protecţiei victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Consiliul Raional nu dispune de 

spațiu (birou) liber pentru acordarea responsabilului Echipei multidisciplinare. Însă este o 

colaborare strînsă între EMD și Comisia teritorială de combatere TFU. Toți membrii se implică la 

soluționarea cazurilor de TFU și/sau a violenței în familie. Prin intermediul coordonatorului EMD a 

fost depistată o victimă a violenței în familie cu 4 copii, dintre care 3 sînt minori. A fost înaintată 

cerere de aplicare a măsurilor de protecție pentru victimele violenței și abuzului în familie, care a 

fost admisă de către instanță și au fost aplicate măsuri de protecție pe un termen de 90 de zile. De 

asemenea a mai fost depistată o victimă a violenței verbale, psihologice și economică, însă din 

motivul că victima s-a împăcat cu agresorul nu a fost înaintat nici un demers în instanța de judecată 

 Conform informaţiei CT RÂŞCANI, în baza pct. 4 al HG nr. 228 din 28.03.2014 a fost 

modificată componenţa EMT teritorială, iar în adresa primăriilor au fost expediate informaţii despre 

prevederile acestei hotărîri, cu recomandarea de a  ajusta componenţa  EMT comunitare conform 

rigorilor stipulate în pct. 8. O formă de parteneriat este şi colaborarea CT Râşcani cu serviciul 

raional de asistenţă psihopedagogică. Anul acesta a fost  încheiat acord de parteneriat cu asociaţia 

CCF Moldova, care s-a implicat activ în soluţionarea unui caz oferind acestei familii şi un suport 

financiar (zece mii lei). În baza demersului EMT tot pentru această  familie au fost alocaţi bani de 

către Consiliul Raional Rîşcani (douăzeci mii lei) pentru procurarea locuinţei. 

 

CT FĂLEŞTI a remarcat că, la nivel de comunitate în fiecare primărie au fost create ( prin 

dispoziția primarului) și activează Echipele Multidisciplinare Locale în componenţa cărora, 

deasemenea, sunt reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor curative, medicină, 

colaboratorii subdiviziunilor teritoriale de poliţie, membri ai societăţii civile.  

În cadrul procesului de asistenţă şi protecţie a copilului o atenţie sporită se acordă: 

- Identificării timpurii a beneficiarilor aflaţi în dificultate 

- Referirii cazurilor către serviciile sociale  relevante  

- Planificării şi furnizării serviciilor. 

Pentru fiecare caz identificat se aplică metodologia de lucru a managementului de caz și a altor acte 

normative, adică după următoarea schemă: 
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În anul 2014  în raionul Fălești a fost pilotat Mecanismul de cooperare intersectorială în 

identificarea, asistența și monitorizarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și traffic a copiilor.  

În realizarea obiectivelor un accent deosebit a fost pus pe formare iniţială şi continuă la nivel 

sectorial şi comunitar a membrilor EMD raionale și locale 

 

CT HÂNCEŞTI a raportat că prin Dispoziţia preşedintelui raionului Hânceşti Nr.95-d din 

21.05.2014 a fost creată Echipa multidisciplinară teritorială comunitară prin care a fost denumită 

componenţa. În pct. 2 al prezentei Dispoziţii se menţionează că primarii localităţilor vor crea prin 

Dispoziţia proprie Echipele Multidisciplinare Teritoriale comunitare şi în p.5, se specifică că 

responsabil de îndeplinirea prezentei dispoziţii este vicepreşedintele raionului pe probleme sociale, 

care îndeplineşte funcţia şi de preşedinte ale Comisiei teritoriale pentru combaterea TFU.   

 

CT RÂŞCANI - În baza pct. 4 al Hotărârii Guvernului nr. 228 din 28.03.2014 a fost modificată 

componenţa EMT teritorială, iar în adresa primăriilor au fost expediate informaţii despre 

prevederile acestei hotărâri, cu recomandarea de a  ajusta componenţa  EMT comunitare conform 

rigorilor stipulate în pct. 8. În scopul realizării unui schimb de experienţă în domeniul protecţiei 

drepturilor copilului am organizat o vizită de studiu în raionul Făleşti. Totodată, în perioada de 

referinţă au avut loc 6 mese rotunde zonale ale membrilor echipelor multidisciplinare 

comunitare(medicii de familie, poliţiştii de sector, asistenţii sociali). 

 

CT CANTEMIR  Prin dispoziţia preşedintelui raionului nr. 48-A din 07.04.2014 a fost creată 

echipa multidisciplinară teritorială cu desemnarea coordonatorul echipei multidisciplinare (se 

anexează).  

 

CT LEOVA - Conform dispoziției nr.134 din 16.05.2014 președintele raionului Leova a creat 

echipa multidisciplinară teritorială. Dispoziția a fost adusă la cunoștință membrilor EMT contra 

semnătură. Despre modificarea componenței EMT, în baza circularei nr.221-02/4-7.1 

din19.05.2014 a fost informat Comitetul național pentru combaterea traficului de ființe umane, 

conform circularei nr.223-02/4-7.1 din 22.05.2014 a fost informat Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei. 

 

CT BASARABEASCA- în conformitate cu pct. 4 al Hotărârii Guvernului 228 din 28.03. 2014, 

preşedintele Comisiei teritoriale a creat echipa multidisciplinară teritorială conform dispoziţiei 

preşedintelui raionului nr. 72 din 16 mai 2014 compusă din 13 membri.  

 

CT  BRICENI- Conform Dispoziției  președintelui raionului nr. 33 din 22.07.2014 a fost instituită  

echipa multidisciplinară teritorială Briceni 

 

CT OCNIŢA - Între EMD și Comisia Teritorială are loc permanent o conlucrare prin referirea de 

către Comisia Teritorială către EMD a cazurilor de TFU, prin evidența și monitorizarea familiilor 

supuse riscului , potențialelor victime ale TFU , evidența copiilor cu un părinte sau ambii părinți 

plecați peste hotare, evidența familiilor social vulnerabile. A fost înaintat un demers către toate 

primăriile din teritoriul administrat  cu recomandarea studierii Hotărîrii de Guvern nr.228 din 

28.03.2014 cu instituirea ulterioară a EMT comunitare sau după caz cu revizuirea componenței 

EMT existente. 

 

CT CRIULENI – la realizarea pct. 4 a HG 228 din 20.03.2014, în adresa administraţiilor publice 

locale a fost expediată o circulară privind necesitatea revizuirii şi aprobării echipelor 

multidisciplinare comunitare. Ca urmare din cele 25 de primării au notificat coordonatorului EMT 

raionale despre aprobarea acestora în 5 primării ca în timpul apropiat să informeze şi celelalte 

primării.  
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CT REZINA -  au fost create 25 EMT comunitare şi 1 EMT raională. Pe parcursul primului 

semestru au avut loc 14 şedinţe comune a EMT raionale şi cele comunitare. În cadrul şedinţelor au 

fost discutate cazurile care se află în gestionare EMT-urilor.  

CM. BĂLŢI – pe parcursul perioadei de referinţă au avut loc 2 şedinţe EMT teritoriale. În cadrul 

şedinţei din luna iunie au fost discutate următoarele subiecte: 

1. familiarizarea membrilor EMT cu Dispoziţia primarului nr.332 din 10.06.2014 „cu privire la 

crearea EMT teritoriale din cadrul SNR”.  

 

 De remarcat că prin Demersul nr. 2405-23 din 7 mai 2014, Secretariatul permanent al 

Comitetului naţional a solicitat realizarea prevederilor punctului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 228 

din din  28.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor 

multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire. În această ordinei de idei, 

după solicitarea repetată expediată prin Demersul nr. 2405-47 din 01.07.2014, 24 comisii 

teritoriale s-au conformat solicitării.  

 

B. Acţiunile de prevenire a traficului de fiinţe umane prin campanii de 

sensibilizare şi informare, asistenţă şi protecţie a potenţialelor victime ale TFU 
 

 Prevenirea traficului de fiinţe umane rămâne a fi domeniul prioritar, fapt ce se deduce şi din 

informaţia prezentată de către Comisiile teritoriale. În acest sens, putem remarca că pe parcursul I-

ului semestru al anului 2014 au fost organizate acţiuni de sensibilizare şi informare unde grupurile 

ţintă au fost în special elevi, tinerii, părinţii şi publicul larg. Astfel putem remarca următoarele 

realizări ale Comisiilor teritoriale. 

 

CM CHIŞINĂU  

Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfăşurate o serie de activităţi cu caracter social şi 

educativ cu scopul de 

- informare a minorilor, părinţilor privind noţiunile de trafic de fiinţe umane, recrutor, victimă 

precum şi consecinţele nefaste ale acestui flagel.  

- familiarizare a copiilor/părinţilor cu un stil de viaţă sănătos  

- asistenţă socială a copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile în vederea diminuării riscului de 

a deveni victimă a TFU.  

De menţionat că în subordinea DMPDC în toate sectoarele municipiului îşi desfăşoară activitatea 

Centrele comunitare pentru copii şi tineri în care funcţionează cercuri pe interese şi secţii sportive 

frecventate în special, de copii din familiile vulnerabile din punct de vedere social, Astfel, semestrul 

I al anului 2014 au frecventat: 

s. Botanica în cele 10 CCCT – 985 copii 

s. Buiucani în cele 4 CCCT – 1300 copii 

s. Centru în cele 10 CCCT – 549 copii  

s. Ciocana în cele 3 CCCT – 768 copii  

s. Rîşcani în cele 8 CCCT- 6818 copii  

Cele 35 de CCCT au fost frecventate de 10420 copii. Tabelul de mai jos reflectă o imagine amplă cu 

privire la acţiunile întreprinse de Comisia municipală prin intermediul Centrelor comunitare pentru 

copii şi tineret. 

Instituţia responsabilă Activitatea Grupul ţintă Nr. 

participanţilor 

Centrele comunitare pentru copii şi tineri din:  

 

Sect. Botanica 2 flashmob-distribuirea  

300 leaflete 

Publicul larg  

Sect. Centru 5 lecţii de informare  82 copii  82 

Sect. Ciocana  2 discuţii  39 copii 39 



 12 

Sect. Buiucani  3 seminare  12 pedagogi  12 

Organizarea în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar a lecţiilor, seminarelor, 

meselor rotunde, trening-urilor, concursurilor de creaţie în domeniul drepturilor omului, 

dezbateri privind prevenirea şi combaterea TFU cu participarea reprezentanţilor organelor 

de drept, ONG în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului de poliţiei   

Sect. Botanica 9 activităţi  copii 135  

Sect. Buiucani  2 activităţi  copii 50  

Sect. Centru  6 activităţi  copii şi părinţi  80 şi 11  

Sect. Ciocana  2 activităţi  copii 73 

Specialiştii din direcţiile de sector şi pedagogii centrelor comunitare au organizat campanii 

de sensibilizare, informare şi educare a populaţiei  

s. Botanica  11 activităţi de sensibilizare  Copii din 

instituţiile 

rezidenţiale  şi 

populaţia cu 

un grad 

crescut de 

vulnerabilitate 

132  

s.Centru  4 activităţi  copii 

părinţi   

55 

11   

s. Buiucani  7 activităţi de sensibilizare copii 

părinţi 

bunici  

169 

26 

2 

s. Ciocana  4 activităţi  copii  151 

26 activităţi - Total 829 copii, 37 părinţi şi 2 bunici 

Mun. Chişinău  67 activităţi  „Prevenirea şi 

combaterea traficului de fiinţe 

umane” 

33 părinţi şi 1185 copii  

13 activităţi - Campania de 

informare şi educare a copiilor 

„Fenomenul TFU”  

274 copii şi 56 părinţi  

Concursul de postere „Nu te 

lăsa traficat”   

236 copii  

Vizite în familii social-

vulnerabile în vederea 

informării despre pericolul 

TFU   

1435 familii vizitate  
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Agenţia Municipală de 

Ocupare a Forţei de 

Muncă  

Organizarea târgurilor de 

muncă  

 

 

 

 

 

 

 

93 seminare informative 

privind prevederile legislative 

în domeniul  ocupării forţei de 

muncă, protecţiei sociale a 

persoanelor aflate în căutarea 

unui loc de muncă  

 

33 seminare instructive privind 

tehnicile şi metodele de căutare 

a unui loc de  

 

41 seminare informative de 

orientare  

 

12 şedinţe – training ale 

Clubului Muncii cu tematica 

„Eu pot – succesul în carieră” 

164 de 

persoane au 

avut 

posibilitatea să 

discute direct 

cu angajatorii. 

Pe durata 

târgului s-a 

reuşit 

angajarea a 56 

persoane, iar 

11 agenţi 

economici au 

plasat în 

câmpul muncii 

43 persoane.  

 

 

4000 persoane 

informate  

 

 

 

 

 

 

 

1063 persoane  

 

 

 

 

 

 

 

251 persoane  

 

 

 

385 persoane  

 

 

 

119 persoane 

Campania de informare şi educaţie a copiilor „Fenomenul traficului de  fiinţe umane” 

 

s. Botanica  10 activităţi  copii  87   

s. Buiucani  2 activităţi Copii şi părinţi  153  şi 56  

s. Ciocana  1 activitate  Copii  34  

Total 13 activităţi cu 274 copii şi 56 părinţi  

 

s. Botanica  4 seminare Părinţi  45 

s. Buiucani  1 seminar  Părinţi  15 

s. Coicana  2 seminare  Părinţi  37 

Total 7 activităţi cu 97 părinţi  

 

 

CM BĂLŢI 

Instituţia responsabilă Activitatea Grupul ţintă Nr. 

participanţilor 

Direcţia Învăţământ, 

Tineret şi Sport  

Instruirea cadrelor didactice 

privind implementarea 

programului de dezvoltare a 

competenţelor relaţionale ale 

copiilor bazat pe film şi 

activităţi interactive „Fir de 

nisip”.   

Cadre didactice 80 

 Aplicarea mecanismului 

intersectorial de cooperare 

Directorii 

adjuncţi pe 

 

25 
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conform HG 270 din 08 

aprilie 2014  

educaţie 

Total: 105 

 

 

CT BRICENI 

Instituţia responsabilă Activitatea Grupul ţintă Nr. 

participanţilor 

DÎTS   Seminar de informare    Colectivul de 

profesori, elevi  

100-150  

Inspectoratul de poliţie 

raional  

Seminare de informare  Reprezentanţi ai 

APL 

30  

DASPF  Masă rotundă  Asistenţi sociali 35  

AO „Crucea roşie”  Seminare cu elevii din 

gimnaziul r. Briceni  

Elevi  100  

Total 315 

 

CT BASARABEASCA  

De menţionat că membrii Comisiei teritoriale pentru combaterea TFU au efectuat 7 deplasări în 

teritoriu, în toate primăriile. Scopul deplasărilor a fost informarea specialiştilor dar şi a publicului 

larg despre prevederile HG 228 din 28.03.2014 cu privire la Regulamentul de activitate a EMT din 

cadrul SNR.  

 

CT CĂLĂRAŞI  

 În scopul intensificării activităţii de prevenire şi combatere a infracţiunilor legate de TFU de 

către O contribuţie aparte în prevenire TFU în raionul Călăraşi a avut-o şi instituţia medico-sanitară 

Publică „Centru de Sănătate Călăraşi” care a întreprins un şir de acţiuni pentru prevenirea şi 

combaterea TFU şi anume: 

- Au informat lucrătorii medicali din raion despre acţiunile planificate în domeniul combaterii 

TFU. 

- A sensibilizat pacienţii din localităţile raionului, în scopul sporirii nivelului de cunoştinţe cu 

privire la TFU şi la serviciile oferite de persoane competente. 

- A organizat campania informaţională cu conţinut antitrafic pe pagina web a IMSP CS 

Călăraşi. 

- Pe parcursul I-ului semestru al anului 2014, de către voluntarii Centrului Prietenos Tinerilor şi 

Cabinetul de Sănătate a Reproducerii au fost repartizate 180 pliante cu tematica antitrafic în 

Centrele de agrement, instituţii de învăţămînt. 

- În cadrul Cabinetului de Sănătate a Reproducerii a primit îngrijiri medicale o persoană 

traficată, inclusiv şi consultaţie psihologică, şi au fost examinate 6 tinere doritoare de a pleca 

la muncă în străinătate. În vederea bunei organizări, Direcţia de Învăţământ Călăraşi a elaborat 

şi aprobat un plan operaţional de acţiuni. Astfel, vizavi de acest plan, în toate instituţiile 

raionului, managerii şcolari, responsabilii pentru activitatea educativă, diriginţii şi bibliotecarii 

s-au desfăşurat la care au participat 7135 elevi din instituţiile de învăţământ preuniversitar, 

treapta primară – 2888; treapta de gimnaziu – 3545; treapta liceală – 702.  

 

Mai mult decât atât, conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar împreună cu 

colaboratorii procuraturii, poliţiei şi cu Centrul Prietenos Tinerilor Vita-Longa, au organizat: 

- campanii de sensibilizare a comunităţii şcolare din instituţiile raionului, părinţilor, în scopul 

sporirii nivelului de cunoştinţe privind TFU şi a serviciilor oferite de persoane competente de 

către responsabilii de activitatea educativă şi diriginţii, în perioada vacanţei de iarnă: 

25.12.2013 - 08.01.2014; 
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- un ciclu de lecţii în colectivele de elevi, sub forma unor întâlniri cu colaboratorii procuraturii, 

poliţiei, în scopul sporirii nivelului de cunoştinţe cu privire la traficul de fiinţe umane şi la 

serviciile acordate de procuratura raională, Inspectoratul de Poliţie, în perioada vacanţei de 

primăvară: 07.03.2014 – 11.03.2014; 

- campanii informaţionale cu conţinut antitrafic, cu accent pe traficul de copii, propagarea 

numerelor de telefon al liniei fierbinţi a CPT Vita-Longa 0244 2-18-80. 

 

Instituţia responsabilă Activitatea Grupul ţintă Nr. 

participanţilor 

Direcţia de Învăţământ  - oră educativă cu genericul  

„Pentru a nu fi traficat 

trebuie...”; 

- dezbateri în contextul 

articolelor din presa 

periodică la subiect; 

- întîlniri cu colaboratorii   

poliţiei, procuraturii 

raionale; 

- dezbateri cu elevii claselor a 

IX-XII pe direcţiile de 

acţiune: 1) Munca peste 

hotare este un remediu 

împotriva sărăciei ;2) „Paşi 

în soluţionarea problemelor 

- Vizionarea şi comentarea 

filmelor: „Victima”, „Ea”, 

„Lylya 4 ever”; 

Oră educativă cu tema „Aviz 

de angajare în cîmpul 

muncii;  

elevii  7135 elevi in 

instituţiile de 

învăţământ  

- Centrul Prietenos 

Tinerilor au pregătit  

 

sporirea nivelului de 

cunoştinţe cu privire la TFU 

şi serviciile oferite de 

persoane competente pentru 

desfăşurarea campaniilor de 

sensibilizare a comunităţii. 

voluntari  12 

- IP  lecţii de 

informare,  

măsuri de prevenire cu 

caracter general, şi anume: 

discuţii cu cetăţenii (15 

întruniri cu tineretul studios); 

elevi de diferite 

vîrste. 

2637 

 

26 activităţi, 7147 beneficiari 

 

 

Agenţia teritorială (AOFM) Călăraşi acordă în permanenţă suport psihologic, precum şi alte 

servicii victimelor sau potenţialelor victime ale TFU. De menţionat că, în cadrul măsurilor active 

pe care le desfăşoară această agenţie, se explică şomerilor despre riscurile migraţiei ilegale, despre 

şansele de angajare în ţară, despre importanţa informării înainte de a emigra, precum şi care sunt 

numerele utile la care pot apela cetăţenii. În cadrul Biroului Comun pentru Informare şi Servicii, 

AOFM Călăraşi oferă materiale informative, care sunt plasate pe panourile din localităţile 

raionului, astfel încît cetăţenii să aibă acces la informaţie utilă şi de calitate. De asemenea, 

ATOFM Călăraşi a desfăşurat două seminare instructive cu şomerii, la data de 14.04.2014 şi 
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respectiv 15.04.2014, precum şi un seminar cu doritorii de a pleca legal la muncă temporară în 

Israel. De asemenea, au avut loc şi alte activităţi de sensibilizare conform  tabelului de mai jos:  

 

CT BRICENI  

Instituţia responsabilă Activitatea Grupul ţintă Nr. 

participanţilor 

Inspectoratul de poliţie  discuţii cu cetăţenii, 15 

întruniri cu tineretul studios,  

lecţii de informare 

elevi de diferite 

vîrste 

2637  

Inspectoratul de poliţie 

raional  

Seminare de informare  Reprezentanţi ai 

APL 

30  

DASPF  Masă rotundă  Asistenţi sociali 35  

AO „Crucea roşie”  Seminare cu elevii din 

gimnaziul r. Briceni  

Elevi  100  

    

 

Total: aproximativ -17 activităţi, 2802 beneficiari  

 

 

CT CĂUŞENI  

Instituţia responsabilă Activitatea Grupul ţintă Nr. 

participanţilo

r 

ATOFM Seminar 

„Clubul Muncii” 

şomeri 12 

Direcţia Asistenţă Socială 

şi Protecţie a Familiei 

Seminar 

"Mecanismul intersectorial de 

cooperare pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, asistenţa 

şi monitorizarea  copiilor 

victime şi potenţiale victime 

ale violenţei, neglijării, 

exploatării, traficului" 

reprezentanţi ai 

structurilor 

raionale abilitate 

în domeniul 

protecţiei 

copilului, primari, 

asistenţi sociali 

cadre didactice, 

lucrători medicali, 

colaboratori ai 

organelor de 

poliţie 

180 

IP Centrul Asistenţă şi 

Protecţie a VTFU, 

Căuşeni;  

IP Centrul Maternal  „Pro 

Familia din Căuşeni” 

Distribuirea pliantului anterior 

elaborat „Realitatea poate fi 

alta” 

 

Activitate de grup la art-

terapie  în scop de 

autocunoaştere, dezvoltarea a 

coeziunii de grup, comunicare 

interpersonală; 

 

1 activitate de difuzare a 

spoturilor video bazate pe 

mărturiile victimelor traficului 

de fiinţe umane  şi a violenţei 

în familie pentru beneficiarii 

ambelor centre.  

Publicul larg  

 

 

 

Mame, tinere, 

gravide în 

dificultate,alţi 

membri ai 

comunităţii 

 

Mame, tinere, 

gravide în 

dificultate,alţi 

membri ai 

comunităţii 

 

100 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 
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1 activitate de grup în baza 

filmului „Lilia4ever”.  

Au fost discutate cauzele, 

etapele traficului de fiinţe 

umane, metodele de protecţie 

posibile, organizaţiile la care 

victimele pot apela după 

suport; 

 

1 activitate de grup realizată 

de către jurist,  pentru  

informarea beneficiarelor 

despre legislaţia RM,  care 

reglementează drepturile şi 

obligaţiile acestora în 

domeniul traficului de fiinţe 

umane; 

 

1 training „Traficul de fiinţe 

umane: mit sau realitate”, în 

urma căreia participanţii 

cunosc care  sunt consecinţele 

de scurtă durată şi de lungă 

durată asupra personalităţii 

omului; 

 

1 activitate în baza 

materialului video-spectacolul 

„Oameni ai nimănui”.  

 

Mame, tinere, 

gravide în 

dificultate, elevi ai 

ŞPP Căuşeni 

Mame, tinere, 

gravide în 

dificultate, elevi ai 

ŞPP Căuşeni 

 

Mame, tinere, 

gravide în 

dificultate 

 

 

 

 

 

 

Mame, tinere, 

gravide în 

dificultate, elevi ai 

ŞPP Căuşeni 

 

 

 

 

Mame, tinere, 

gravide în 

dificultate 

 

Mame, tinere, 

gravide în 

dificultate, 

membrii familiilor 

lor 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

30 

 

 

 

 

Total  6 activităţi 426  beneficiari  

 

CT OCNIŢA  

În ziarul raional „Meridian Ocniţa” a fost publicat de către DASPF un articol „Copiii rămaşi fără 

ocrotire părintească – potenţialele victime ale TFU”, unde a fost sensibilizat publicul larg cu referire 

la fenomenul TFU”.  

 

Instituţia responsabilă Activitatea Grupul ţintă Numărul 

participanțil
or 

Comisia teritorială pentru 

combaterea TFU 

Şedinţă de lucru  primarii 

localităților din 

raion 

21 primării 

Direcţia învăţământ   Ore de dirigenţie Elevii liceelor 

gimnaziilor din 

clasele a IX - XII 

Elevii  
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CT ŞTEFAN-VODĂ 

2 articole publicate în Prier-Info, autorul articolelor colabortaurii procuraturii raionale 

Au fost petrecute 2 mese rotunde în cadrul DASPF  Ştefan Vodă cu specialiștii direcţiei și cu 

asistenţii sociali, reprezentanţi ai organelor de drept, cu genericul „Serviciile de susţinere a 

familiilor vulnerabile”. 

 

Instituţia responsabilă  Activitatea  Grupul ţintă Numărul 

participanților 

DASPF Ștefan Vodă Seminar de instruire Asistenţii sociali 

comunitari; 
27 

Direcţia învăţământ   Ore de dirigenţie Elevii claselor  X - 

XII 
540 

Directia invăţământ Şedinţă de lucru Directorii-adjuncţi 18 

Total: 585 beneficiari  

 

 

CT ŞOLDĂNEŞTI  

La postul  local  de  televiziune  „Impuls  TV”  4 ştiri şi  2 emisiuni, iar în ziarul  regional „Cuvintul  

au fost publicate circa  25 materiale informative. 

 

Instituţia responsabilă  Activitatea  Grupul ţintă Numărul 

participanților 

Direcția  raională 

învățămînt 

 

Seminar  de  instruire  in  

gimnaziul  Cobîlea ,,Doar  tu  

poți rupe  lanțul traficului” 

Ore  de  diriginție  ,,Plecarea  

la  munca  peste  hotare - Mit  

şi realitate,, 

 

Şedința  consiliilor  locale  

ale  elevilor cu  tema  

,,Adolescentina  vârsta  

schimbărilor,,   

 

 

Seminare ,,Eşti  informat – 

eşti protejat, , Concursul  

desenelor  cu  tematica 

„TFU- un  pericol  pentru  

societatea  noastră” 

 

Concursul  desenelor  cu  

tematica ,,TFU - un  pericol  

pentru  societatea  noastră”  

Profesori, elevii  

din  gimnaziu 

 

 

 

 

 

Diriginţii, elevii in  

toate  instituțiile  de  

învățămînt 

 

 

 

Elevi liceeni, 

profesori din  

liceele  ,,Ştefan  cel  

Mare,,  ,,Olişcani,,  

şi  ,,Răspopeni,,  

 

Părinţi şi copii 

 

 

Elevi din  toate  

instituţiile  de  

învățămînt  din  

raion 

180 

 

 

 

 

 

 

2100 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

650 

 

 

 

 

 

 

DASPF Participarea  la  emisiunea  

televizată pe tema combaterii  

Publicul  larg  din  

raionul  Șoldănești 
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TFU 

Biblioteca  publică  

orăşenească Şoldăneşti  

Masa  rotundă  la  biblioteca  

publica  orăşănească 

Şoldăneşti ,,Ce  trebuie  să 

ştii  despre  traficul  de  fiinţe 

umane” 

Expoziţii permanente  de  

carte,broşuri şi pliante ,,Sunt  

informat-sunt  protejat”  

Concursul  raional 

,,Moldova  mea,, 

Cu  proba,,Ce  înseamnă 

trafic de ființe și cine  pot  fi 

victimele traficu-lui,, 

Cititorii  bibliotecii 

 

 

 

 

Elevii  cl. XI  din 

oraş  

 

 

 

Elevii  cl. XI  din 

oraş  

 

1120 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

65 

Total: 9 activităţi, 4360 beneficiari   

 

 

CT IALOVENI    

Reieşind din faptul că pe teritoriul raionului Ialoveni, la moemnt sunt circa 12000 persoane plecate 

la muncă, APL în parteneriat cu Comisia teritorială au întreprins un şir de măsuri menite săs 

sporească eficienţa prevenirii TFU. Astfel, Direcţia de învăţământ şi CI „La Strada” au organizat 

lecţii publice pentru elevi cu genericul Prevenirea traficului de persoane şi siguranţa tinerilor oe 

internet.  De asemenea, EMT în parteneriat cu Comisia tertorială a organizat o serie de seminare cu 

genericul „Prevenirea traficului de fiinţe umane” în vederea responsabilizării publicului cu privire la 

riscurile fenomenului TFU.  

 

Instituţia responsabilă Activitatea Grupul ţintă Numărul 

participanțil
or 

Procuratura  Au organizat şedinţe la 

primării, la întreprinderi de 

stat şi organizaţiile din raion 

cu angajaţii oferindu-le 

informaţii inclusiv despre 

fenomenul traficului de 

fiinţe umane  

De asemenea, procurorii au 

organizat şedinţe şi în cadrul 

instituţiilor de învăţământ   

Angajaţii ai 

instituţiilor  

 

 

 

 

 

 

 

Elevi  

27 

Inspectoratul de poliţie  În parteneriat cu Consiliul 

raional ialoveni şi CI „La 

Strada” au fost organizate 

seminare cu tematica 

„Prevenirea TFU” şi 

siguranţa tinerilor în mediul 

on-line” 

Elevii claselor  X – 

XII 
540 

Comisia teritorială în 

parteneriat cu Inspectoratul 

de poliţie  

au întreprins un şir de 

acţiuni de informare a 

populaţiei, în scoli prin 

intermediul pedagogilor  

Directorii-adjuncţi 18 

Instituţiile de învăţământ 

preşcolar: 

G. Grigore Vieru, Costeşti, 

Ore de dirigenţie: 

- O persoană informată este 

protejată 

Elevi  

 

Profesori  

4053 

  

746  
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Hansca, Horodca, Pojăreni, 

Sociteni, Văratic, Văsieni, 

Mileştii Noi, Misovca, 

Nimoreni, Gangura, 

Dănceni, Malcoci, 

Cărbuna,Cigârleni, 

M.Eminescu, A. Vartic, 

Olzmp, Horăşti, M. Bârcă, 

Moleşti, Puhoi, Ion Pelivan, 

Ruseştii Noi, Ţîpala, Ion 

Suruceanu, A.David, D. 

Cantemir, Zîmbreni, 

P.Ştefănucă , SP Ialoveni  

- Combaterea TFU, violenţa 

un pas spre TFU  

- Profilaxia şi combaterea 

TFU 

- Cauzele şi consecinţele 

TFU  

- Traficul de fiinţe umane, 

noţiuni generale. 

-  Importanţa relaţiilor 

intrafamiliale în 

prevenirea şi combaterea 

TFU 

- Pericolul TFU şi vârsta 

victimelor TFU 

Organizarea şedinţelor cu 

părinţii elevilor din cl. IX-

XII cu abordarea subiectului 

„Alegerea carierei –viitorul 

copilului”, organizarea şi 

desfăşurarea dezbaterilor, 

Comunicarea prin internet,  

Dezbateri „Spune Nu 

traficului de fiinţe umane”  

Masă rotundă „Fenomenul 

TFU – forme caracteristice. 

Ore de dirigenţie 

  

Seminar „Tinerii împotriva 

TFU”   

 

Părinţi  

 

303  

Total: 5687 beneficiari  

 

 

 

CT GLODENI  

În vederea prevenirii TFU în instiuţiile de învăţământ din raion au avut loc o serie de acţiuni de 

informare referitor la problematica TFU şi a daunelor acestui flagel negativ al societăţii. În cadrul 

acestor activităţi tinerii au putut să afle multe lucruri pe care i-au interesat, au primit răspuns la toate 

întrebările lor. Pe parcursul primului semestru al anului 2014 voluntarii şi staff-ul Filialei Crucii 

Roşii Glodeni, au fost publicate 3 materiale jurnalistice în publicația periodică a raionului Glodeni 

,,Cîmpia Glodenilor’’. 

 

Instituţia responsabilă Activitatea Grupul ţintă Nr. 

participa

nţilor  

 26-27 ianuarie seminar ,,Prevenirea și 

combaterea TFU’’  în cadrul acestui 

eveniment s-a lucrat intens la 

informarea și pregătirea acestei 

echipe de oameni care va colabora 

nemijlocit cu Filiala de Cruce Roșie 

Glodeni în scopul informării 

populației raionului pentru a stopa 

creșterea cazurilor de TFU. 

13 lucrători 

sociali 1  

psiholog,  

1 inspectorul 

Grupului de 

combatere a TFU  

din cadrul IP 

Glodeni,  

1 Directorul 

17 
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Filialei de Cruce 

Roșie Glodeni,  

1 sora medicală și 

voluntari ai Crucii 

Roșii.  

  

11.07.2012 - Centrul 

,,Prietenos AMICUS’’ 

 

Ziua uşilor deschise, având ca temă 

problema tinerilor, problema 

migraţiei şi consecințele TFU. 

Publicul larg   

2 activităţi - 17 participanţi  

 

CT FĂLEŞTI  

Conform informaţiei recepţionate pe parcursul semestrului I au fost asigurate condiţii de educaţie şi 

asistenţă psiho–pedagogică a copiilor ce necesită o atenţie sporită prin crearea serviciului de 

asistenţă psihopedagogică. În 42 instituții din raion au fost create cu suportul Fundaţia elveţiene 

,,Terre des homes” grupuri de animatori pentru copiii cu CES și pentru părinții acestora. În aceste 

instituții au fost create și dotate cu echipament săli de recreație pentru activitațile publice 

organizate cu copiii cu CES şi din familii socialmente vulnerabile. Grupurile de animatori au 

organizat împreună cu părinții copiilor  mese rotunde de promovare a drepturilor copiilor cu CES, 

de combatere a fenomenului privind abuzul, neglijarea, exploatare, traficul de copii și violenţa în 

familie. Unul din instrumentele de prevenire a TFU este ,,Telefonul copilului”(TC)  creat în anul 

2013, cu suportul AO ,,Parteneriate pentru fiecare copil” în cadrul CCAS ,,Casa Speranței” de pe 

lîngă DASPF Fălești, care are ca scop identificarea benficiarilor, prevenirea şi înlăturarea riscurilor 

și dificultăților care pot sa apară în viaţa acestora. 

Pe parcursul anului 2014 au fost înregistrate  141 apeluri, din ele cu specific ANET: 

• abuz emoţional - 1 

• abandon şcolar – 39 

• abuz fizic – 1 

• neglijare – 2 

• diverse – 57 (consiliere - 11, informare - 39, intervenţie – 7;  

• anonime – 16 

De asemenea, în instituţiile de învăţământ au avut loc activităţi de sensibilizare a elevilor prin 

intermediul activităţilor extracurriculare – lecţii, dezbateri, discuţii, publicaţii tematice, mese 

rotunde, având ca teme stabilite:  

1) protecţia drepturilor copiilor;  

2) prevenirea traficului de copii;  

3) reintegrarea copiilor victime ale TFU.  

 

Totodată, în vederea reducerii vulnerabilităţii potenţialelor victime ale TFU, remarcăm că în raionul 

Făleşti activează 6 Centre comunitare\multifuncţionale de asistenţă socială pentru diferite categorii 

de beneficiari şi un Complex de servicii pentru copii şi persoane adulte cu disabilităţi. În anul curent 

au beneficiat de plasament temporar în centrele respective 41 copii din 19 familii, din ei 7 copii au 

beneficiat de plasament de reabilitare în Centrul comunitar pentru copii cu disabilități. (În Centrele 

comunitare copiii beneficiază de plasament pe o durata de timp nu mai mare de 12 luni.) 

Plasament cuplu (mamă/copil) – 1 mamă /2  copii , din ele: 1 mamă tinere / 1 copil nou născut fără 

adăpost şi 1 mamă/ 1 copil victime ale violenţei în familie.  

Plasament temporar pentru absolvenţii instituţiilor rezidenţiale – 3 

Cazuri de acordare a sprijinului familial financiar – 88 copii / 39 familii au beneficiat de ajutor 

bănesc din bugetul raional în sumă de 117 000 lei. Suportul oferit a fost gestionat de beneficiari 

împreună cu asisteții sociali comunitari pentru soluționarea diferitor probleme, cum ar fi procurarea 

carburanților, produselor alimentare, mobilier, perfectarea actelor. Acționînd în scopul prevenirii 

abandonului copiilor și a TFU  au fost alocați bani pentru procurarea a 4 case de locuit pentru 4 
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familii cu 16 copii rămaşi fără adăpost). Pentru activitatea serviciului de sprijin familial în bugetul 

DASPF 2014  sunt alocați  224000 mii lei din bugetul raional. 

 

CT LEOVA  

De remarcat că activitatea Comisiei teritoriale Leova a fost inedită pe parcursul semestrului I al 

anului 2014 reuşind să includă în domeniul prevenirii fenomenului TFU grupuri ţintă diferite, 

inclusiv deţinuţi din Penitenciarul nr.3 Leova. Mai mult decât atât, alături de elevi, copii au 

beneficiat de informaţii şi de campaniile de sensibilizare părinţii, managerii şcolari, profesorii.  

În vederea reducerii vulnerabilității persoanelor aflate în situații de risc, în anul 2014 Consiliul 

Raional Leova a identificat și a alocat surse financiare pentru procurarea a  25 polițe de asigurare 

pentru persoane social-vulnerabile din raionul Leova. În conformitate cu legislația în vigoare, 

familiile social-vulnerabile beneficiază de ajutor material și ajutor social. Totodată, ATOFM Leova 

în colaborare cu ONG ,,CONTACT-CAHUL,, şi AO ,,Parteneriat social prin intermediul 

proiectului ,,Oportunităţi profesionale şi integrarea socială a tinerilor dezavantajaţi din ariile rurale 

ale regiunii de sud a Republicii Moldova” a organizat  seminare de orientare profesională cu 

genericul “Acasă prinde şansa ta“. Tinerii au fost informaţi pentru a reuşi prin intermediul 

instituţiilor secundare profesionale din Republică Moldova diverse meserii, solicitate pe piaţa forţei 

de muncă din localitate şi din ţară. Au  fost distribuite pliante informative cu tematicile: ”Facilităţile 

migraţiei circulare legale dintre UE şi RM”  ”Ai şansa să începi o viaţă nouă” şi „Acasă Prinde 

Şansa TA”. În toate instituţiile sociale din localităţile raionului (primărie, gimnaziu, centru de 

sănătate etc.) au fost plasate afişe informative la tema protecţia specială a copiilor în situaţie de risc 

şi a copiilor separaţi de părinţi. Pentru copiii din familiile social-vulnerabile în perioada de vară s-au 

organizat sejururi în tabere de odihnă din republică (187 foi de odihnă). În or. Leova activează 

tabăra de odihnă cu sejur de zi - beneficiari 300 copii. În luna iulie 2014 a fost inaugurată tabăra de 

odihnă în vederea reabilitării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor “Neptun” din s. Sărata-Nouă. 

Proiectul dat a fost implementat de  Consiliul Raional Leova din surse bugetare. Costul total al 

proiectului este de 6 mln.770 mii lei. În cadrul unei ture vor beneficia de odihnă 100 copii. Pentru 

vara anului 2014 se preconizează organizarea odihnei pentru 300 copii. 

 

Notă: De menționat că pentru deplasarea în localități a persoanelor responsabile de desfășurarea 

activităților susmenționate, se alocă transport de către instituțiile în subordinea cărora activează. 

Echipament (laptop, ecran, proiector) este alocat de Consiliul Raional Leova, în cazul în care, 

instituția nu dispune.  

 

 

Instituţia responsabilă Activitatea Grupul ţintă Numărul 

participa

nţilor 

Direcţia Asistenţă Socială 

şi Protecţia Familiei şi 

Direcţia Învăţămînt 

2 Mese rotunde cu genericul: 

„Prevenirea şi combaterea traficului 

de copii”, Factori de risc şi de 

protecţie în consumul de droguri” 

Copii şi părinţii  150 

2 dezbateri cu genericul 

„Traficul de fiinţe umane”; 

”Traficul ilegal de migraţie” 

Copii şi adolescenţei  80 

Agenţia pentru Ocuparea  

Forţei de Muncă 

13 seminare în domeniul orientării 

profesionale 

Absolvenţi 287 

6 şedinţe ale Clubului Muncii 

 

Şomeri  63 

2 seminare de informare 

Penitenciarul nr.3 Leova 

deţinuţi 21 

2 seminare şcoala profesională 

Leova 

Absolvenţi 30 
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Centrul de Informare şi 

Documentare pentru 

Tineret Leova 

2 Mese rotunde cu genericul 

”Siguranţa adolescenţilor pe 

internet” 

Elevi - abonaţii 

Centrului de 

Informare şi 

Documentare pentru 

Tineret Leova 

60 

Direcţia Învăţămînt de 

comun cu Inspectoratul de 

Poliţie şi Procuratura 

raionului Leova 

 

 

Campanie de informare a 

fenomenului abuzului faţă de copii 

prin organizarea lecţiilor cu părinţii 

în instituţiile preşcolare cu genericul 

"STOP Violenţa!!!" 

Părinţi din 

localităţile r Leova 
200 

 

Dezbateri:  

,,Tendinţa spre  a cunoaşte legea –

prioritate de a-ţi apăra drepturile”; 

Elevi 

 

Moderatori -

Profesori de istorie 

100 

Concurs de creaţie: ”Nefiind 

informat ai şansa să fii traficat” 

Elevii instituţiilor  

Educaţionale 

Gimn. Tigheci, 

gimn. Sîrma, Baiuş, 

LT,,L. Blaga” 

Moderatori - 

Profesori de limbă 

română, bibliotecari 

90 

 

Sondaj de opinii privind ,,Traficul 

de fiinţe umane” 

Elevii instituţiilor  

educaţionale 

Moderatori - 

Profesorii de 

educaţie civică 

elevii 

claselor 7-

12 din 

instituţiile 

edicaţiona

le din r. 

Leova 

Masă rotundă ,,Rolul educaţiei 

juridice în promovarea Drepturilor 

Omului şi prevenirea TFU” 

Elevi 

Moderatori - 

Director adj. pe 

educaţie, profesori 

de istorie 

Elevii cl. 

X-XII, 

(ciclul 

liceal)  

 

Adunare cu părinţii: ,,Atitudinea 

societăţii faţă de demnitatea   

persoanei poate preîntâmpina TFU” 

 

Părinţi 

Elevii cl.X-a, gimn. 

Beştemac, Ceadîr, 

Sărăteni 

părinţii L.T. 

,,C.Spătaru” 

 

Moderatori - 

Diriginţi 

150 

Oră educativă ,,Informează-te, ca să 

te poţi proteja” 

Elevi 

Moderatori diriginţi 

Gimnaziul Cazangic  

60 

 

Dispută (părinţii, tutorii): ,,Traficul 

de fiinţe umane şi urmările nefaste” 

Elevii din cadrul 

instituţiilor 

educaţionale 

Moderatori - 

Managerii şcolari, 

diriginţii 

200 

Comisia teritorială pentru Seminar de informare  Primarii şi secretarii 45 
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combaterea TFU  consiliilor locale 

34 activităţi,  1536 persoane elevi , manageri şcolari, diriginţi, profesori educaţie civică 

 

 

CT SÂNGEREI  

Un loc aparte în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane revine Centrelor prietenoase 

tinerilor cât şi a specialistului în sănătatea reproducerii, care pe parcursul I-ului semestru au 

organizat şedinţe cu 373 persoane.  

Totodată, în cadrul insituţiilor medico-sanitare victimelor TFU li s-a acordat consiliere psihologică, 

menţinându-se principiul confidenţialităţii. Prevenirea prin asigurarea asistenţei victimelor TFU a 

continuat prin intermediul ATOFM Sângerei – 698 şomeri (393 femei) au beneficiat de asistenţă 

psihologică şi/sau ajutor material dintre aceştia 576 au vârsta cuprinsă între 16-49 ani dintre care 4 

au fost eliberaţi din locul de detenţie şi 7 persoane cu disabilităţi.  Pe parcursul I-ului semestru au 

fost plasate în câmpul muncii 218 persoane, iar individual -57 persoane. De servicii de mediere a 

muncii au beneficiat  - 597 persoane, iar de servicii de informare şi consiliere profesională – 999 

persoane. La cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionare au fost îndreptate – 24 persoane.  

După absolvirea cursurilor au fost angajate în câmpul muncii – 23 persoane. De alocaţie de 

integrare şi reintegrare profesională au beneficiat – 47 persoane, dintre care 4 nu s-au putut angaja 

în câmpul muncii după trecerea în rezervă după satisfacerea serviciului militar,  4- după eliberarea 

din detenţie şi 35 –le-au expirat perioada de îngrijire a copilului. De ajutor de şomaj au beneficiat -

58 persoane. În cadrul proiectului ”Susținerea copiilor din școala auxiliară pentru a fi îngrijiți în 

familie, școală și comunitate” a fost aprobat Reguamentul Serviciului Social „Sprijin pentru familii 

cu copii” și în cadrul proiectului 46 familii (cu 61 copii) au beneficiat de serviciul de reintegrare și 

sprijin familial în sumă de 125 000 lei. Însă în anul 2014 au fost alocate surse financiare din bugetul 

Consiliului raional pentru Serviciul social „Sprijin pentru familii cu copii”. Pe parcursul a șase luni 

a anului 2014 din cadrul Serviciului social „Sprijin pentru familii cu copii” au beneficiat de ajutor 

bănesc 10 familii în care se educă 30 de copii în mărime de 41 000 lei.   

  

CT HÂNCEŞTI  

Instituţia 

responsabilă 

Activitatea Grupul ţintă Nr. part 

Inspectoratul de 

poliţe  

Campania de sensibilizare „Un copil 

informat, un copil protejat”  

Elevii din ciclul 

gimnazial şi liceal 

din or. Hânceşti  

1600 

DASPF  

 

Mese rotunde, şedinţe  în vederea 

informării continue a membrilor familiilor 

socialmente vulnerabile din localităţile 

raionului Hânceşti cu privire la fenomenul 

TFU 

Familii vulnerabile 

din localităţile 

raionului  

2000 

Total: 3600 persoane  

 

CT ORHEI  

Nota informativă a CT Orhei reflectă că în cadrul bibliotecii publice din reţea au fost organizate 

expoziţii de publicaţii „Sclavia secolului XXI”, „Reintegrarea în societate a persoanelor traficate” 

convorbiri în grup cu elaborarea materialelor promoţionale „Tu nu eşti de vânzare”, revista „Nu! 

Comerţului cu oameni”, mese rotunde „Protecţia drepturilor fundamentale ale victimelor TFU, 

drepturilor omului”, „Prevenirea TFU”. 

 

CT UNGHENI  

Instituţia 

responsabilă 

Activitatea Grupul ţintă Numărul 

part 

DASPF, DGÎTS, Campania „Un copil informat – un copil Copii cu vârsta 7- 13000 
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DPCSE, INP, IP protejat” cu tematică În vacanţă aleg 

siguranţa. 

18 ani  copii  

DASPF, AO 

„Parteneriat pentru 

fiecare copil”, 

Consiliul consultativ 

al copiilor Ungheni  

 

Campania de informare „Telefonul 

copilului”  

Asistenţi sociali  

Asistenţi sociali 

comunitari  

DASPF 

Membrii EMT 

 

63 

persoane  

Total: 2 campanii, 13063 persoane  

 

Totodată, remarcăm că în ziarul Unghiul şi Expresul de Ungheni au fost publicate 2 articole cu 

privire la fenomenul TFU, migraţia ilegală, copii rămaşi în ţară fără reprezentantul legal.  

 

CT REZINA  

Pentru semestrul I al anului 2014, conform Demersului înaintat la şedinţa Consiului raional Rezina 

de către Comisia teritorială pentru combaterea TFU s-a alocat suma de 3000 lei pentru realizarea 

activităţilor de sensibilizare a opiniei publice în domeniul anttrafic în satele Horodişte, Mateuţi, 

Pripiceni-Râzeşi, Păpăuţi şi Cuizăuca – Decizia nr. 2/3 din 24 aprilie 2014.  

Subiecte legate de TFU au fost reflectate în articolele în ziarul „Cuvântul”, „Cunoaşte liniile 

fierbinţi”, „Activităţi cu copii migranţilor”. La televizinea TV Elita a fost rulat un spot social de 

tipurile de exploatare.  

 De asemenea au avut loc lecţii de informare publică pe subiecte:  

1. Curatela pentru copii rămaşi fără îngrijire părintească şi eliberarea legitimităţilor de tutore-

curator.  

2. neadmiterea cazurilor de încălcare a drepturilor copilului de către persoanele fizice şi 

juridice „copilărie fără risc”  

3. Despre asistenţă, protecţie şi reintegrarea victimelor TFU 

Instituţia 

responsabilă 

Activitatea Grupul ţintă Nr. part 

Comisia teritorială 

TFU  

Masa rotundă „Persoana informată – nu 

poate fi traficată”  

Asistenţi sociali,  

Directori pe 

educaţie, elevii cl.  

X-XII de la liceele 

din or. Rezina  

43 

persoane   

DÎTS Rezina  

Inspectoratul de 

Poliţie Rezina  

Seminar „Să combatem TFU”  Elevi, profesori, 

asistenţi medicali, 

poliţişti de sector  

34 

persoane  

DÎTS Rezina  Lecţii „Tu nu eşti marfă”  Elevii instituţiilor 

de învăţământ  

3000 elevi  

3 activităţi, 3077 persoane  

 

 

CT CRIULENI  

Un aspect important în procesul de prevenire şi combatere a TFU este realizat nemijlocit prin 

intermediul instituţiilor de învăţământ şi Centrul de resurse pentru tineri UNIT (cafenea 

intelectuală, consiliere, seminare, instruiri) în cadrul cărora au fost puse în discuţii subiecte privind 

consecinţele TFU. În acest proces au fost implicaţi 80 tineri cu vârsta între 13-18 ani, fiind cei mai 

activ consiliu al tineretului din raion, iar în cadrul liceelor şi gimnaziilor a fost realizat prin 

intermediul cadrului didactic la orele de dirigenţie cu tematicile „Am un viitor acasă”, „Un om 

informat e un om protejat”, „Munca la negru mă ucide”. 

Conform informaţiei CT Criuleni activitatea actorilor sociali din comunitate a înregistrat o 

îmbunătăţire a calităţii serviciilor, datorându-se consolidării capacităţii specialiştilor, informării 

populaţiei , graţie spoturilor sociale, pliantelor informative, broşurilor şi chiar prezenţa numărului 
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de încredere disponibil beneficiarilor. În procesul de lucru şi implicarea în regim de urgenţă a fost 

aplicată în cazul a 4 copii fiind victime a neglijării totale din partea reprezentantului legal, iar în 3 

cazuri de intervenţie timpurie şi prevenirea unor situaţii dramatice.  

 

CT RÂŞCANI  

Pe parcursul I semestru al anului curent au fost desfăşurate activităţi de informare, sensibilizare în 

11 instituţii de învăţămînt din raion cu participarea colaboratorilor Inspectoratului  de poliţie şi ai 

Procuraturii raionale.Asistenţii sociali au întreţinut convorbiri cu membrii ai 16 familii social 

vulnerabile. Au fost publicate 2 informaţii în ziarul raional „Eveniment actual”. În scopul reducerii 

vulnerabilităţii persoanelor aflate în situaţie de risc sînt valorificate posibilităţile de susţinere 

financiară prin intermediul Fondului local de susţinere socială şi în conformitate cu Legea cu privire 

la ajutorul social. 12 copii, potenţiale victime ale violenţei şi neglijenţei, au beneficiat de asistenţă 

pedagogică şi socială în Centrul multifuncţional „Renaştere” care  în colaborare cu asociaţia 

filantropică”Pelerin” au asigurat plasamentul de zi al acestor copii în  instituţie. 

Pe parcursul perioadei de referinţă , prin implicarea organelor abilitate a  fost identificat un caz de 

exploatare a copilului(prin impunere la cerşit) 

 

 

CT DONDUŞENI 

Instituţia 

responsabilă 

Activitatea Grupul ţintă Nr. part 

DASPF Seminar de instruire  Asistenţi sociali 

comunitari   
24 

persoane   

DASPF 

 

Materiale publicate şi diseminate   Populaţia raionului  

 
 

DASPF  Seminar de informare  Elevii claselor X-

XII 
60  

84 persoane  

 

CT CANTEMIR 

Conform informaţiei prezentate,a ctivităţi de informare şi educare antitrafic nu au fost desfăşurate şi 

nici surse bugetare şi extrabugetare nu au fost alocate în acest scop. Cu toate acestea, pe perioada I-

ului semestru, numărul de articole publicate în ziarul local „Cuvântul liber” au fost publicate 3 

articole pe tema traficului de fiinţe umane cu următoarele titluri: 

„Tot mai mulţ copii fug de acasă” (plasat în 28.03.2014), „Munca copiilor în agricultură” 

(28.03.2014), „Spectacol document despre violenţa în familie”  

 

Rezumând cele expuse la capitolul prevenirea traficului de fiinţe umane prin acţiuni de 

sensibilizare şi informare putem remarca, ca pentru semestrul I al anului 2014, 23 comisii teritoriale 

au organizat acţiunie de prevenire a TFU. Mai mult decât atât, exemplul CT Leova, Căuşeni, 

Călăraşi, Şoldăneşti, Cimişlia, mun. Chişinău, mun. Bălţi demonstrează capacitatea autorităţilor de 

a organiza activităţi din resurse proprii focusate pe grupul ţintă vulnerabil.  

În acest sens menţionăm că per total au fost sensibilizaţi şi informaţi app.45556 elevi, părinţi, cadre 

didactice preuniversitare, bunici, cadre medicale.  

Cele mai multe dintre activităţi au fost organizate sub coordonarea Direcţiilor de asistenţă socială şi 

protecţia familiei, Direcţilor de Învăţământ.  

 

De remarcat că, în continuare estimarea costurilor rămâne a fi o provocare, iar acest lucru împiedică 

planificarea realistică a acţiunilor de prevenire în domeniul antitrafic la nivel local. CT Leova şi CT 

Făleşti prin asigurarea din surse bugetare pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor 

victime ale TFU.  

  

Nr. total de activităţi Nr de beneficiari Tipul activităţilor 
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500 45556 Mese rotunde, campanii de 

sensibilizare, ore de dirigenţie, 

consfătuiri ale medicilor de 

familie etc.  

Nr. articolelor publicate  Nr. raioanelor / presa scrisă  Nr. raioanelor/ Televiziunea 

locală  

47 de articole, publicaţii, 

reportaje 

44 articole 3 reportaje televizate 

 

 În ceea ce priveşte prevenirea prin asistenţă a victimelor / potenţialelor victime ale TFU 

remarcăm că informaţiile parvenite de la Comisii teritoriale nu reflectă asistenţa centrată pe victime 

ale TFU.  Cu toatea acestea se poate identifica contribuţia din partea APL în vederea asigurării unor 

spaţii de locuit familiilor aflate în dificultate. Astfel, pe parcursul I semestru al anului 2014 au fost 

alocate fonduri din bugetul local în valoare de app. 7 milioane lei pentru procurarea caselor de 

locuit, cumpărarea poliţelor de asigurare materială, alocaţii financiare.  

 

C. Consolidarea capacităţilor specialiştilor, membrilor comisiilor teritoriale  

 
 

Raionul 
Instituţia / Grup ţintă - 

specialişti 

Tipul instruirii 

(Denumire) 

Organizatori/Instituţii, 

formatori 
Nr. part 

Ş. 

- 

V 

O 

D 

Ă 

Asistenţii sociali comunitari; „Prevenirea 

violenţei în familie 

şi traficul de fiinţe 

umane” 

DASPF Ştefan-Vodă 20 

B 

R 

I 

C 

E 

N 

I 

DASPF, şef serviciu asistenţi 

sociali comunitari, specialişti  

 MMPSF în colaborare 

cu OIM 

 

 

113 

 

 

 

 

Ş 

 

O 

 

L 

Asistenții  sociali  comunitari, 

colaboratorii  DASPFC 

 

Seminar  de  

instruire  cu  

asistenții  sociali  

comunitari cu  

tema ,,Ce  știm  

despre  fenomenul  

TFU,, 

 

 

 Direcţia  Asistență  

Socială  și  Protecție  a 

Familiei  și  copilului 

 

 

 

55 
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D 

 

Ă 

 

N 

 

E 

 

Ş 

 

T 

 

I 

 

 

Angajații  din  domeniul  

culturii  din  instituțiile  de  

cultura  din  raion 

 

 

 

 

Seminar  de  

instruire  

,,Mecanismul de 

cooperare,evaluare 

și monitorizare  a  

copiilor victime  și  

potențiale  victime  

ale violenței negli-

genței ,exploatării 

și traficului ,, 

hot.Guvernului  

RM nr.270.  

Secția  raională  cultura  

tineret și   sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

Pedagogi, reprezentații  APL, 

polițistul  de sector,elevii  din  

gimnaziu. 

Seminar  de  

instruire  în  

gimnaziul  Cobîlea    

,,Doar  tu  poţi 

rupe  lanţul  

traficului,, 

 

Direcția  raională  

învățămînt 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

E 

 

O 

 

V 

 

A 

 

Reprezentanții serviciilor 

desconcentrate  și 

descentralizate  

Seminar de 

instruire la tema: 

”Identificarea și 

soluționarea 

cazurilor de abuz 

și trafic asupra  

persoanelor 

vîrstnice;” 

Help Age International 

în parteneriat cu 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și 

Familiei 

 

Membrii EMT Raionale și 

Comunitare 

Seminar de 

instruire la tema: 

”Consolidarea 

capacităților 

membrilor echipei 

multidisciplinare 

în asistența 

beneficiarilor 

Sistemului 

Național de 

Referire în 

Republica 

Moldova” 

Centrul de drept al 

femeilor din Republica 

Moldova în parteneriat 

cu Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și 

Familiei 

80 

Asistenții sociali comunitari, 

secretari ai consiliilor locale, 

inspectorii de poliție 

3 seminare de 

instruire în 

vederea 

consolidării EMT 

comunitare. 

Funcționarii aparatului 

președintelui raionului, 

direcției Asistență 

Socială și Protecția 

Familiei, Centrului de 

Sănătate pentru Tineri 

”Orhideea” creat în 

cadrul Centrului de 

Sănătate Publică Leova, 

Inspectoratului de 

Poliție Leova. 

80 
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F 

 

Ă 

 

L 

 

E 

 

Ş 

 

T 

 

I 

Manageri ai instituţiilor de 

învăţământ şcolar; manageri ai 

centrelor de sănătate şi 

instituţiilor sanitar, inclusiv 

medicii de familie din cadrul 

tuturor CMF din raion; 

manageri ai serviciilor sociale, 

specialiştii SASPF; asistenţi 

sociali comunitari;  

6 ateliere de 

instruire  

Prezenţa 

participanţilor 

la instruiri – 

95%  

 

Terre des Hommes         196 

Specialişti din domeniul 

asistenţei sociale: asistenţi 

sociali comunitari lucrători 

sociali specialişti din cadrul 

instituţiilor medicale; medici 

şi asistenţi medicali; primari; 

specialişti din cadrul 

instituţiilor de învăţământ 

preşcolar/şcolar secretari ai 

Consiliilor Locale;; consilieri 

locali 

La nivel 

comunitar: 

11 ateliere de 

instruire a EMD:  

câte 3 primării 

(total 33 primării)  

Prezenţa 

participanţilor la 

instruire: 82%, 

dintre care:  

Terre des Hommes  239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Ă 

 

U 

 

Ş 

 

E 

 

N 

 

I 

IP Centrul Maternal  „Pro 

Familia din Căuşeni, 

psiholog” 

Iniţierea pentru gr. 

I REIKI în 

sistemul tradiţional 

Micao Usui de 

auto - vindecare 

naturală 

Reiki Master, dr. Larisa 

Stog, România 

1 

IP Centrul Asistenţă şi 

Protecţie a VTFU, Căuşeni, 

psihopedagog/coordonator 

servicii; 

 

Atelierul de 

instruire 

„Consolidarea 

capacităţilor 

prestatorilor de 

servicii în 

domeniul violenţei 

în familie” 

USAID, Programul de 

Consolidare a 

Instituţiilor Statului de 

Drept, Fundaţia OAK, 

Centrul de Drept al 

Femeilor 

2 

IP Centrul Maternal  „Pro 

Familia din Căuşeni, 

psiholog” 

Atelierul de 

instruire 

„Consolidarea 

capacităţilor 

prestatorilor de 

servicii în 

domeniul violenţei 

în familie” 

USAID, Programul de 

Consolidare a 

Instituţiilor Statului de 

Drept, Fundaţia OAK, 

Centrul de Drept al 

Femeilor 

1 

IP Centrul Maternal  „Pro 

Familia din Căuşeni, 

psiholog” 

Atelier de instruire 

„Viaţă fără 

violenţă în 

familie” 

Ambasada SUA în 

Moldova, Fundaţia 

OAK, Centrul de Drept 

al Femeilor 

1 
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IP Centrul Maternal  „Pro 

Familia din Căuşeni, 

psiholog”, Psihopedagog, 

asistent social, managerul 

instituţiei 

Program de 

instruire „Bazele 

teoretico-practice, 

principiile de lucru 

ale organizaţiei cu 

victimele violenţei 

în familie 

Centrul de Drept al 

Femeilor, Centrul 

ANNA, Moscova, 

Fundaţia OAK 

2 

IP Centrul Asistenţă şi 

Protecţie a VTFU, Căuşeni, 

psihopedagog/coordonator 

servicii; 

 

Atelier naţional de 

instruire şi schimb 

de practici pentru 

prestatorii de 

servicii destinate 

subiecţilor 

violenţei în familie 

„Schimbarea 

terapeutică. 

Metode şi tehnici 

de motivare în 

relaţia 

terapeutică”, etapa 

a VIII-a 

Centrul Internaţional 

„La Strada” cu suportul 

Fundaţia OAK,OIM, 

Misiunea în Moldova 

2 

H 

Î 

N 

C 

E 

Ş 

T 

I  

Coordonatorul EMT Masa rotundă 

privind gradul de 

monitorizare şi 

evaluare a SNR.  

MMPSF şi OIM  1 

Coordonatorul EMT Seminar de 

formare 

“Colaborarea 

intersectorială în 

abordarea 

cazurilor copiilor 

aflaţi în situaţie de 

risc şi a copiilor 

separaţi de 

părinţi”.  

Direcţia Municipală 

pentru protecţia 

drepturilor copilului  

1 

U 

N 

G 

H 

E 

N 

I 

ASS,ASC,specialişti DASPF, 

membrii EMT 

Campania de 

informare 

Telefonul copilului  

DASPF, OO 

“Parteneriat pentru 

fiecare copil”, Consiliul 

consultative al copiilor 

Ungheni  

45 

Membrii EMT Atelier de lucru 

“Fortificarea 

competenţelor 

EMT la nivel de 

comunitate”  

Membrii EMT 

teritoriale  

28 
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R 

E 

Z 

I 

N 

A 

Membrii EMT comunitare  14 şedinţe 

commune a EMT 

teritoriale şi 

comunitare. 

Coordonatorul EMT şi 

preşedintele CT  

93 

Poliţişti de sector, membrii 

comisiei TFU 

Masă rotundă „Ştii 

totul despre 

victimă” 

Inspectoratul de poliţie   

D 

O 

N 

D 

U 

Ş 

E 

N 

I 

 

Coordonatorul EMT, MMPSF Masă rotundă 

“Monitorizarea şi 

evaluarea gradului 

de implementare a 

SNR  

MMPSF, OIM  1 

MMPSF/ şeful DASPF, 

coordonatorul EMT raională şi  

Masa rotundă 

„Rolul echipelor 

multidisciplinare 

în soluţionarea 

cazurilor asistate 

în cadrul SNR”  

MMPSF în parteneriat 

cu Misiunea OIM în 

Moldova.  

3 

 

B 

Ă 

L 

Ţ 

I 

Reprezentanţii procuraturii 

DÎTS, SASPF, IP, SS, ONG  

Seminar de 

instruire „Metode 

şi mecanisme de 

prevenire şi 

combatere a 

violenţei în 

familie” 

AO „Onoarea şi dreptul 

femeii contemporane”  

6 

 Specialişti din cadrul DÎTS, 

coordonatorii acţiunilor de 

prevenire, identificare, 

raportare, referire a cazurilor 

de abuz, neglijare, exploatare 

şi trafic de copii.  

Seminar la nivel 

naţional  

ME, UNICEF, CIDDC 10 

Reprezentanţii DÎTS, DASPF, 

Serviciul Sănătate, 

Inspectoratul de poliţie 

Atelier de lucru: 

Implementarea 

mecanismului 

intersectorial de 

cooperare pentru 

identificarea, 

raportarea şi 

referirea cazurilor 

de abuz, neglijare, 

exploatare şi trafic.  

CNPAC, UNICEF 4 

Angajaţii ai instituţiilor de 

învăţământ, poliţie, 

instituţiilor de sănătate, 

instituţiilor de asistenţă socială 

(164).  

Atelier de lucru 

“Aplicarea 

mecanismului 

intersectorial de 

cooperare pentru 

asistenţa şi 

CNPAC 164 
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monitorizarea 

copiilor victime şi 

potenţialelor 

victime ale 

abuzului, 

neglijării, 

exploatării şi 

traficului de 

copii”. 

Reprezentanţii APL  Masă rotundă 

“Măsuri de 

protecţie specială a 

copiilor aflaţi în 

situaţii de risc şi a 

copiilor separaţi” 

CNPDC, UNICEF 30 

Reprezentanţii DÎTS, DASPF, 

Serviciul Sănătate, 

Inspectoratul de poliţie mun. 

Bălţi  

Atelier de lucru 

“Monitorizarea 

protecţiei copilului 

faţă de violenţă, 

neglijare, 

exploatare, traffic 

în raioanele Leova 

şi Orhei 

CNPAC 5 

 

R 

Â 

Ş 

C 

A 

N 

I 

Reprezentanţi ai CT CTFU şi 

EMT raională şi comunitară  

Rolul EMT în 

soluţionarea 

cazurilor în cadrul 

SNR  

 

Monitorizarea şi 

evaluarea gradului 

de implementare a 

SNR 

 

În scopul 

schimbului de 

bune practice au 

întreprins o vizită 

de studiu în 

raionul Făleşti.  

  

O 

R 

H 

E 

I  

Membrii EMT Rolul EMD în 

protecţia 

persoanelor socio-

vulnerabile”  

MMPSF  15 

Coordonatorul EMT  2 mese rotunde 

“Monitorizarea şi 

evaluarea gradului 

de implementare a 

Strategiei SNR 

pentru protecţia şi 

asistenţa 

victimelor şi 

MMPSF, OIM 1 
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potenţialelor 

victime ale TFU” 

 

Rolul EMT în 

soluţionarea 

cazurilor asistate 

în cadrul SNR” 

S 

Î 

N 

G 

E 

R 

E 

I 

 

Reprezentanți administrației 

publice locale, care a avut loc 

la 10-11 aprilie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonatorul EMT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistenţi sociali comunitari  

 

 

 

Conferință 

națională „Familie 

puternicăpentru 

fiecare copil: 

actualitate, lecții 
învățate și 

perspective de 

dezvoltare” 

 

Atelier de 

planificare 

strategică a 

activităților ce țin 

de dezvoltarea 

continuă a 

sistemului de 

protecție a 

copilului și 

familiei aflate în 

dificultate 

 

Masă rotundă cu 

genericul 

„Monitorizarea și 

evaluarea gradului 

de implementare a 

Strategiei Național 

de Referire pentru 

Protecția și 

Asistența 

victimelor și 

potențiale victime 

ale traficului de 

ființe umane 

(SNR). Rezultate 

și perspective”, 

care a avut loc la 7 

mai în mun. 

Chișinău; 

 

1 Seminar de 

instruire a 

lucrătorilor din 

sfera socială în 

vederea prevenirii, 

combaterii VF și a 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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TFU, care au loc 

lunar în incinta 

Casei de Cultură, 

Sala de şedinţe. 1 

Seminar de 

instruire cu 

tematica 

”Metodologia 

Serviciului Sprijin 

Familial”, care a 

avut loc în incinta 

Casei de Cultură, 

Sala de conferinţe 

 

 

Total  70 activităţi  1437 specialişti  

 

De remarcat că pe parcursul primului semestru al anului 2014, 1437 specialişti din 14 de raioane au 

participat la 70 de seminare de instruire în vederea consolidării capacităţilor de identificare a 

victimelor TFU. managementul de caz. Totodată, un accent sporit s-a pus pe domeniile conexe 

fenomenului TFU, în special violenţa în familie, abuzul, neglijarea, exploatare şi trafic de copii 

(ANET). Responsabil de activităţi a fost în special Ministerul muncii, protecţiei sociale şi familiei 

în parteneriat cu OIM, totodată au organizat seminare şi CNPAC, CI „La Strada”, CIDDC, Terre des 

Hommes.     

IV. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

1. 10 Comisii teritoriale au oferit informaţie completă (20% din numărul total de CT) ţinând cont 

de toţii indicatorii furnizaţi de către SP. La fel e de menţionat că unele CT au reflectat doar 

activitatea instituţiilor publice, inclusiv EMD şi mai puţin activitatea CT.  

Se recomandă: 

- Elaborarea de către SP a unei matrice cadru de elaborare a planurilor locale in domeniul 

antitrafic astfel, să obţinem rezultate viabile în procesul de monitorizare şi evaluare. 

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

antitrafic la nivel local. 

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

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

indicatorilor prestabiliţi. 

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

 

2. 5 Comisii teritoriale au oferit informaţie cu privire la costurile planificate din bugetul local 

pentru activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane. 1 Comisie teritorială a 

planificat resurse financiare pentru activităţile de sensibilizare şi informare în domeniul 

anitrafic. 

 

Se recomandă: 

- organizarea atelierelor de instruire privind planificarea bugetară, planificarea politicilor 

naţionale antitrafic, estimarea costurilor versus implementarea politicilor naţionale antitrafic.  

 


