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Mulţumiri 

Campania naţionala „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” reprezintă dovada 

parteneriatului clasic între autorităţile publice, societatea civilă şi organizaţiile internaţionale cu 

mandat în domeniul antitrafic şi reflectat inclusiv prin angajamentul de a preveni acest fenomen. 

În acest sens, Secretariatul permanent aduce mulţumiri instituţiilor care au contribuit la 

organizarea şi participarea la activităţile din cadrul Campaniei naţionale antitrafic. 

Se aduc mulţumiri:  

 Misiunii OSCE în RM  

 Misiunii OIM în Moldova,  

 Junior Achievement Moldova  

 Fundaţiei Elveţiene „Terre des Hommes”,  

 Centrului Internaţional „La Strada”,  

 Ministerului Culturii,  

 Ministerului Sănătăţii,  

 Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,  

 Centrului pentru combaterea traficului de persoane,  

 Procuraturii Generale, 

 Bibliotecii municipale B. P. Hasdeu,  

 Voluntarilor programului ATIP Moldova,  

 Colegiului de arte plastice „Alexandru Plămădeală” 

 Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTEXT GENERAL  

 

18 octombrie este Ziua europeană a luptei împotriva traficului de persoane. Cu acest prilej, 

în perioada 15-21 octombrie 2015 s-a desfăşurat Campania naţională „Săptămâna de luptă 

împotriva traficului de fiinţe umane“ cu genericul„10 ani ai Convenţiei Consiliului Europei  

privind Lupta Împotriva Traficului de Fiinţe Umane(TFU)”, Moldova fiind  prima ţară care a 

ratificat Convenţia sus-menţionată.  

Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane (CN CTFU), prin 

intermediul instituţiilor publice pe care-l reprezintă, în comun cu Secretariatul permanent, 

organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale din Republica Moldova, au organizat o serie de 

activităţi, menite să informeze şi să sensibilizeze societatea despre riscurile şi consecinţele 

fenomenului TFU, despre realizările şi dificultăţile determinate pentru implementarea Convenţiei 

CoE privind lupta împotriva TFU, dar şi impactul politicilor în vederea respectării drepturilor 

omului. Pentru buna organizare şi asigurare a transparenţei pentru acţiunile propuse, 

Secretariatul permanent a coordonat procesul de elaborare a Matricei activităţilor pentru 

desfăşurarea Campaniei naţionale, fiind accesibilă pe site-ul www.antitrafic.gov.md 

De remarcat că, MMPSF a expediat în adresa Direcţiilor de Asistenţă Socială şi protecţie a 

Familiei raionale, instituţiilor sociale şi rezidenţiale cu profil psihoneurologic şi somatic, dar şi 

Centrelor de zi pentru persoane adulte versiunea electronică a spectacolului „Oameni ai 

nimănui”, regizat de Dumitru Crudu.  

Ministerul Tineretului şi Sportului, deşi conform PNA 2014-2016 au planificat activităţi de 

sensibilizare, nu au organizat activităţi în această perioadă dedicată prevenirii TFU. De 

asemenea, graţie suportului organizaţiilor partenere, precum Misiunea OSCE Moldova, Misiunea 

OIM în Moldova, Fundaţia elveţiană “Terre des hommes” (TdH) a fost posibilă editarea, iar în 9 

octombrie la Şedinţa operativă a Secretariatului permanent al CN CTFU cu secretarii Comisiilor 

Teritoriale pentru combaterea TFU acestea au fost distribuite către Comisiile teritoriale, după 

cum urmează: 

 

Nr.  Organizaţia Materialele  Cantitate  

1 Fundaţia Elveţiană “Terre 

des Hommes”  

 

Card-uri cu datele de contact a Liniei Fierbinţi din 

Federaţia Rusă pentru cetăţenii RM. Linia fierbinte 

oferă asistenţă juridică gratuită migranţilor moldoveni 

aflaţi în dificultate în Federaţia Rusă; 

Postere informative pentru prevenirea, sesizarea 

cazurilor de violenţa împotriva copilului.  

20 000 

 

 

3000  

2 

 

 

Misiunea OSCE în Moldova  CD-uri cu privire la 3 forme de exploatare;  

Afişe A3, privind Liniile fierbinţi naţionale;  

Stickere (abţibilduri) privind Liniile Fierbinţi 

naţionale;  

100 

2000 

3000 

3 Misiunea OIM în Moldova CD-uri privind mărturii ale victimelor TFU ; 

Afişe Concursul PLURAL +  

50 

200  

 

 

 

http://www.antitrafic.gov.md/


REZULTATELE REALIZĂRII CAMPANIEI NAŢIONALE 

SĂPTĂMÂNA DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE  

 

La nivel central 

 

29-30 septembrie  - Conferinţă regională 

Zece ani a Convenţiei Consiliului Europei 

privind lupta împotriva traficului de 

fiinţe umane: Rezultate şi Perspective din 

Europa de Est (Belarus, Moldova şi 

Ucraina) 

Evenimentul care a dat start Campaniei 

naţionale antitrafic a fost marcarea a cei 

Zece ani a Convenţiei Consiliului Europei 

privind lupta împotriva TFU,în cadrul 

conferinţei regionale axate pe rezultatele 

implementării acesteia şi perspective din 

Europa de Est (Belarus, Moldova şi 

Ucraina), organizată la Chişinău, în perioada 

29-30 Septembrie 2015.  

Conferinţa a avut drept scop să întrunească 

reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale 

de profil, a societăţii civile şi experţi 

internaţionali în domeniu, pentru a discuta 

realizările şi dificultăţile determinate de 

implementarea Convenţiei CoE privind lupta 

împotriva TFU, cu un accent special pe 

impactul acesteia în domeniul respectării 

drepturilor omului în statele respective. În 

cadrul Conferinţei au fost abordate şi 

următoarele aspecte: mecanismele naţionale 

în domeniul combaterii TFU, protecţia 

eficientă a drepturilor victimei TFU, inclusiv 

a accesului la justiţie, şi rolul ONG-urilor în 

acest domeniu. 

Organizatori - OIM Moldova în parteneriat 

cu CN CTFU, reprezentaţi de agenţii 

guvernamentale şi organizaţii non-

guvernamentale din Moldova, Ucraina şi 

Belarus, dar şi reprezentanţi ai Consiliului 

Europei, Comisiei Europene şi a ONG-urilor 

internaţionale. 

9 octombrie - Şedinţa operativă a 

Secretariatului permanent al CN CTFU 

cu secretarii Comisiilor Teritoriale pentru 

combaterea TFU
1
 

                                                           
1http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=581&t
=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Sedinta-operativa-a-
Secretariatului-permanent-al-Comitetului-national-pentru-

În vederea bunei organizări a campaniei şi 

acoperirii naţionale a activităţilor stabilite, 

conform Matricei, Secretariatul permanent a 

organizat o şedinţă operativă cu secretarii 

Comisiilor teritoriale, în cadrul căreia a fost 

prezentată Matricea activităţilor planificate 

pentru această perioadă. Secretarii prezenţi 

au primit un set de materiale, pentru a fi 

utilizate pe durata campaniei dar şi în 

perioada ulterioară.   

De asemenea, această reuniune a fost şi o 

platformă de stabilire a unor mecanisme de 

interacţiune şi colaborare pe viitor. 

Secretarii s-au expus asupra dificultăţilor 

întâlnite la nivel local. Graţie intervenţiei 

expertului independent Laurenţia Filipschi, 

au fost organizate 4 grupuri de lucru, 

generatoare de idei, de îmbunătăţire a 

activităţii Comisiilor teritoriale. În cadrul 

acestei şedinţe au fost prezentate şi 

rezultatele studiului „Rolul şi capacitatea 

Comisiilor teritoriale în realizarea politicilor 

din domeniul prevenirii şi combaterii TFU şi 

implicarea organizaţiilor neguvernamentale 

în acest proces". Studiul a fost realizat de 

Laurenţia Filipschi la solicitarea SP cu 

suportul financiar al misiunii OSCE în 

Moldova.  

Organizatori - SP cu suportul Misiunii 

OSCE şi Misiunii OIM în Republica 

Moldova  

15 octombrie - Lansarea Campaniei 

naţionale "Săptămâna de luptă împotriva 

traficului de fiinţe umane" (în continuare 

TFU)
2
 

La evenimentul de lansare a participat 

Ecaterina Berejan, şef al Secretariatului 

permanent,  Nighina Azizov, Viceministru 

al muncii, protecţiei sociale şi familiei, 

Eduard Bulat, Şef al Secţiei combaterea 

TFU, Procuratura Generală, Maria 

Gratschew, Coordonator al programului 

                                                                                       
combaterea-traficului-de-fiinte-umane-cu-secretarii-
Comisiilor-Teritoriale-pentru-combaterea-TFU 
2http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=585&t
=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-Campaniei-nationale-
Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-cu-
genericul-10-ani-a-Conventiei-Consiliului-Europei-privind-
Lupta-Impotriva-Traficului-de-Fiinte-Umane 

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=581&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Sedinta-operativa-a-Secretariatului-permanent-al-Comitetului-national-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-cu-secretarii-Comisiilor-Teritoriale-pentru-combaterea-TFU
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=581&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Sedinta-operativa-a-Secretariatului-permanent-al-Comitetului-national-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-cu-secretarii-Comisiilor-Teritoriale-pentru-combaterea-TFU
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=581&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Sedinta-operativa-a-Secretariatului-permanent-al-Comitetului-national-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-cu-secretarii-Comisiilor-Teritoriale-pentru-combaterea-TFU
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=581&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Sedinta-operativa-a-Secretariatului-permanent-al-Comitetului-national-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-cu-secretarii-Comisiilor-Teritoriale-pentru-combaterea-TFU
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=581&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Sedinta-operativa-a-Secretariatului-permanent-al-Comitetului-national-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-cu-secretarii-Comisiilor-Teritoriale-pentru-combaterea-TFU
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=585&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-cu-genericul-10-ani-a-Conventiei-Consiliului-Europei-privind-Lupta-Impotriva-Traficului-de-Fiinte-Umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=585&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-cu-genericul-10-ani-a-Conventiei-Consiliului-Europei-privind-Lupta-Impotriva-Traficului-de-Fiinte-Umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=585&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-cu-genericul-10-ani-a-Conventiei-Consiliului-Europei-privind-Lupta-Impotriva-Traficului-de-Fiinte-Umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=585&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-cu-genericul-10-ani-a-Conventiei-Consiliului-Europei-privind-Lupta-Impotriva-Traficului-de-Fiinte-Umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=585&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Lansarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-cu-genericul-10-ani-a-Conventiei-Consiliului-Europei-privind-Lupta-Impotriva-Traficului-de-Fiinte-Umane


antitrafic şi gender, Misiunea OSCE în 

Moldova şi Ana Revenco, Preşedintele CI 

"La Strada", care au oferit mesaje conform 

competenţelor instituţionale reprezentanţilor 

mass-media prezenţi cu această ocazie. 

Prezentă la eveniment, Maria Gratschew, a 

afirmat faptul că, în ultimii 10 ani, deşi au 

fost provocări şi obstacole, Republica 

Moldova a înregistrat progrese remarcabile 

în lupta contra TFU. Realizările se referă în 

primul rând la stabilirea şi funcţionarea unor 

instituţii abilitate în acest sens, cum ar fi 

Secretariatul Permanent al CN CTFU, 

CCTP, CCCI, care prin activitatea lor 

cotidiană se dedică luptei împotriva 

fenomenului de TFU. CCTP, prin abordarea 

multidimensională pe care o aplică în 

investigarea cazurilor de TFU,  este 

considerat a fi un exemplu de bune practici 

în regiune.  

Organizatori - SP în parteneriat cu 

MMSPF, Procuratura Generală, Misiunea 

OSCE, CI La Strada 

 

16 octombrie - Club de presă privind 

rezultatele Raportului de analiză 

strategică „Monitorizarea situaţiei 

privind traficul de fiinţe umane – analiza 

stării şi dinamicii infracţionale pentru 

anul 2014”
3
 

 

În cadrul clubului de presă organizat graţie 

parteneriatului cu Centrul de Informare 

Jurnalistică, şeful-adjunct al CCTP a 

prezentat rezultatele preliminare ale 

Raportului de analiză strategică 

„Monitorizarea situaţiei privind TFU – 

analiza stării şi dinamicii asupra datelor 

despre infracţiunile TFU/copii, săvârşite în 

anul 2014”. În cadrul clubului au  participat 

în jur de 20 reprezentaţi ai instituţiilor mass-

media din ţară care au adresat întrebări 

privind situaţia actuală în ţară, condiţiile de 

interogare/intervievare şi protecţie a 

victimelor TFU în procesul de urmărire 

penală. În acest sens, jurnaliştii au avut 

posibilitatea de a se informa de la prima 

sursă, beneficiind de informaţii detaliate din 

partea reprezentanţilor autorităţilor de resort, 

                                                           
3http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=586&t
=/Presa/Stiri-si-Evenimente/16-octombrie-2015-discutii-
privind-raportul-de-analiza-strategica-Monitorizarea-situatiei-
privind-traficul-de-fiinte-umane-analiza-starii-si-dinamicii-
infractionale-pentru-anul-2014 
 

cu privire la dinamica infracţiunii de TFU.  

La eveniment au participat şi au intervenit 

membrii Grupului tehnic de coordonare al 

Secretariatului permanent.  

Organizatori – SP în parteneriat cu CIJ, 

CCTP, ICMPD şi cu suportul Misiunea OIM 

în Moldova  

 

Proiecţia filmului „Sestre” (Sisters), la T5 

(Tipografia 5)  

 

Proiecţia filmului „Sestre” a avut drept scop 

sensibilizarea populaţiei în privinţa 

dificultăţilor şi necesităţilor întâmpinate de 

către victimele exploatate sexual. Pelicula, 

realizată în 2011 cu suportul autorităţilor din 

Republica Serbia şi partenerilor 

internaţionali, este bazată pe fapte reale şi 

prezintă povestea a două surori care decid să 

plece în străinătate pentru un viitor mai bun. 

Din păcate, călătoria lor va lua o direcţie 

neaşteptată.Spectatorii au avut 

posibilitateasă gândească mai profund 

despre problema ilustrată în film. 

Organizatori – Misiunea OIM în Moldova  

 

17 octombrie - Expoziţia de artă cu 

genericul „Vindem artă, nu oameni” în 

contextul marcării Zilei Europene 

Antitrafic
4
 

 

Voluntarii programului ATiP Moldova au 

organizat cea de a treia ediţie a expoziţiei de 

artă ce reflectă fenomenul TFU. Tinerii 

artişti, au expus prin desene, picturi, aplicaţii 

din lut, modalitatea prin care fenomenul 

TFU afectează femei, copii şi bărbaţi şi care 

sunt efectele asupra societăţii noastre. 

Prezentă la eveniment, Ala Vechiu, 

reprezentantul Secretariatului permanent al 

CN CTFU a avut un cuvânt de deschidere şi 

a remarcat faptul că scopul acestor 

evenimente este să sensibilizeze opinia 

publică pentru a reduce vulnerabilitatea 

cetăţenilor, în special a tinerilor la 

fenomenul TFU. De asemenea, a fost 

remarcat faptul că fiecare cetăţean, prin 

activitatea sa civică, poate deveni un 

element (verigă) cheie în prevenirea TFU, 

iar voluntarii sunt o sursă extrem de 

valoroasă în promovarea activităților  

                                                           
4http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=587&t=/Pr
esa/Stiri-si-Evenimente/17-octombrie-2015-Expozitia-de-arta-cu-

genericul-Vind-arta-nu-oameni-in-contextul-marcarii-Zilei-

Europene-Antitrafic 

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=586&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/16-octombrie-2015-discutii-privind-raportul-de-analiza-strategica-Monitorizarea-situatiei-privind-traficul-de-fiinte-umane-analiza-starii-si-dinamicii-infractionale-pentru-anul-2014
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=586&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/16-octombrie-2015-discutii-privind-raportul-de-analiza-strategica-Monitorizarea-situatiei-privind-traficul-de-fiinte-umane-analiza-starii-si-dinamicii-infractionale-pentru-anul-2014
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=586&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/16-octombrie-2015-discutii-privind-raportul-de-analiza-strategica-Monitorizarea-situatiei-privind-traficul-de-fiinte-umane-analiza-starii-si-dinamicii-infractionale-pentru-anul-2014
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=586&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/16-octombrie-2015-discutii-privind-raportul-de-analiza-strategica-Monitorizarea-situatiei-privind-traficul-de-fiinte-umane-analiza-starii-si-dinamicii-infractionale-pentru-anul-2014
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=586&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/16-octombrie-2015-discutii-privind-raportul-de-analiza-strategica-Monitorizarea-situatiei-privind-traficul-de-fiinte-umane-analiza-starii-si-dinamicii-infractionale-pentru-anul-2014
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=587&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/17-octombrie-2015-Expozitia-de-arta-cu-genericul-Vind-arta-nu-oameni-in-contextul-marcarii-Zilei-Europene-Antitrafic
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=587&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/17-octombrie-2015-Expozitia-de-arta-cu-genericul-Vind-arta-nu-oameni-in-contextul-marcarii-Zilei-Europene-Antitrafic
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=587&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/17-octombrie-2015-Expozitia-de-arta-cu-genericul-Vind-arta-nu-oameni-in-contextul-marcarii-Zilei-Europene-Antitrafic
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=587&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/17-octombrie-2015-Expozitia-de-arta-cu-genericul-Vind-arta-nu-oameni-in-contextul-marcarii-Zilei-Europene-Antitrafic


antitrafic. În cadrul evenimentului au avut 

loc mai multe activităţi artistice, precum: 

„târg de biscuiţi”, fotografii cu voluntarii 

ATiP, jocuri de logică, dans artistic, 

interpretare pieselor în limba engleză.  

Evenimentul a reunit în jur de 70 tineri. 

De menţionat, că activităţi similare au avut 

loc şi în data de 18 octombrie, în municipiul 

Bălţi şi Cahul
5
.  

Organizatori – Voluntarii programului 

Moldova ATiP şi Secretariatul permanent în 

parteneriat cu Biblioteca municipală „B.P. 

Hasdeu, care au asigurat sala de lectură 

pentru desfăşurarea expoziţiei. 

 

19 octombrie - Prelegere publică „Noile 

tendinţe ale fenomenului TFU în 

Republica Moldova" desfăşurată cu 

studenţii din cadrul Institutului de Relaţii 

Internaţionale din Moldova
6
  

 

În cadrul prelegerii publice, experţi din 

domeniul antitrafic au informat studenţii 

IRIM despre politicile naţionale antitrafic 

care au fost dezvoltate pe parcursul a 10 ani, 

in Republica Moldova. Astfel, Şeful 

Secretariatului permanent al CN CTFU a 

adus în discuţie mecanismul instituţional 

antitrafic, dar şi noile tendinţe ale TFU la 

care Guvernul trebuie să reacţioneze. De 

asemenea, în cadrul prelegerii au participat 

cu exemple specifice adaptate la 

competenţele instituţionale ale  CCTP, 

Direcţiei Generale Afaceri Consulare din 

cadrul MAEIE, Programului antitrafic şi 

gender din cadrul OSCE, Misiunea în 

Republica Moldova. Prelegerea a fost 

dedicată studenţilor de la Facultatea de 

Drept, Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe 

politice, care a reunit în jur de 75 studenţi. 

Urmare evenimentului, Secretariatul 

permanent a făcut o donaţie de carte de 

specialitate bibliotecii  universitare şi 

studenţilor au fost distribuite materiale 

informative antitrafic.  

Organizatori – Secretariatul permanent în 

parteneriat cu IRIM,  Misiunea OSCE în 

Moldova, MAEIE, CCTP.  

                                                           
5https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1076156992403846.

1073741836.540884069264477&type=3 
6http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=588&t=/Pr

esa/Stiri-si-Evenimente/19-octombrie-2015-prelegere-publica-

Noile-tendinte-ale-fenomenului-traficului-de-fiinte-umane-in-
Republica-Moldova-desfasurata-la-Institutului-de-Relatii-

Internationale-din-Moldova-in-contextul-Campaniei-nationale-

Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane 

19 octombrie - Expoziţia lucrărilor 

elevilor participanţi la concursul 

"Traficul de fiinţe umane"
7
 

 

În contextul Campaniei naţionale antitrafic, 

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru 

Plămădeală”, instituţie aflată în subordinea 

Ministerului culturii au organizat concursul 

de fotografie cu tema „Traficul de fiinţe 

umane”, unde au fost expuse peste 30 lucrări 

individuale ale elevilor. De asemenea, în 19 

octombrie a avut loc deschiderea expoziţiei, 

susţinerea unei prelegeri care a fost urmată 

de vizionarea de film şi discuţii pe marginea 

metodelor şi căilor de racolare a victimelor 

TFU. De asemenea, elevii au organizat o 

piesă de teatru, înscenând o situaţie de trafic. 

Galeria foto cu lucrările studenţilor au fost 

expuse întreaga Săptămână antitrafic pe 

holurile instituţiei, oferind posibilitatea de 

reflecţie tuturor vizitatorilor şi elevilor 

Colegiului. 

Organizatori –Ministerul Culturii, Colegiul 

de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”.  

 

Lecţie tematică „Prevenirea şi 

combaterea traficului de copii”  

Fundaţia elveţiană Terre des Hommes 

Moldova a desfăşurat o lecţie tematică 

„Prevenirea şi combaterea traficului de 

copii”, cu elevii claselor a X-a din cadrul 

liceului teoretic „Spiru Haret”din Chişinău. 

Elevii au manifestat cunoştinţe generale 

despre trafic, iar în cadrul orei au fost 

consolidate cunoştinţe privind fenomenul 

TFU prin analiza noţiunilor, acţiunilor, 

metodelor de influenţă, scopuri urmărite de 

către traficanţi.  

Organizatori – Fundaţia elveţiană Terre des 

Hommes Moldova, liceul teoretic „Spiru 

Haret”din Chişinău 

 

20 octombrie - Participarea elevilor din 

şcolile internat la Forumul European 

pentru angajare „Misiune Realizabilă”  

 

Elevii claselor a 9-a din 2 şcoli internat din 

Ciadîr-Lunga si Leova au participat la 

Forumul European pentru angajare „Misiune 

Realizabilă”, în vederea socializării şi 

informării elevilor despre oportunităţile de 

angajare în cîmpul muncii. Copii au vizitat 

                                                           
7https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1158445844184792.

1073741831.270817036281015&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1076156992403846.1073741836.540884069264477&type=3
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standurile companiilor prezente la Forum, de 

asemenea la întâlnirile cu mediul business, 

Universităţi şi alte şcoli profesionale. 

Organizatori – Misiunea OSCE Viena, 

Ministerul Educaţiei, Secretariatul 

Permanent   

 

În perioada 19 – 23 octombrie a fost 

organizată şi desfăşurată misiunea de 

evaluare cu participarea experţilor 

internaţionali, în vederea sporirii vizibilităţii 

activităţilor de transplant, promovarea 

programelor de donare, cu măsuri de 

garantare a siguranţei donatorilor în viaţă şi 

de prevenire a traficului de organe. În cadrul 

activităţii respective au fost antrenaţi circa 

20 persoane: medici, coordonatori de 

transplant, reprezentanţi ai societăţii 

civile, jurnalişti. 

 

20 octombrie - Dezbatere publică cu 

participarea tinerilor voluntari, 

organizată în incinta Bibliotecii 

municipală B.P. Haşdeu  

 

Secretariatul permanent alături de „Junior 

Achievement Moldova” au organizat o 

dezbatere publică în cadrul căreia au 

participat tineri voluntari, dornici de a 

cunoaşte mai multe informaţii despre 

riscurile fenomenului TFU. Astfel, tinerii 

voluntari au fost motivaţi să genereze  idei 

ce descriu fenomenul TFU şi totodată să 

găsească soluţii, in cadrul unui joc "Dacă aş 

fi, ...aş". De asemenea, elevii Liceului 

teoretic "Onisifor Ghibu" din or. Durleşti au 

jucat o piesa de teatru prin care au exprimat 

o scena de exploatare. La eveniment au 

participat în jur de 40 tineri voluntari.  

Organizatori – Secretariatul permanent în 

parteneriat cu Junior Achievement Moldova, 

găzduit de către Biblioteca municipala B.P. 

Haşdeu din mun. Chisinau şi susţinut 

financiar de către Misiunea OIM in 

Moldova. 

 

Flashmob în Centrul comercial 

“Malldova”
8
 

20 de tineri din Centrul Comunitar pentru 

Copii şi Tineri “Speranţa” au prezentat o 

                                                           
8http://iom.md/index.php/en/media-center/press-releases/318-
flash-mob-at-malldova-and-the-serbian-film-sestre-by-
international-organization-for-moldova-mission-in-moldova-
under-the-national-campaign-week-against-trafficking-in-persons 

scurtă înscenare despre TFU, în incinta 

Centrului Comercial Malldova. Flashmob-ul 

a avut drept scop creşterea gradului de 

conştientizare a acestui fenomen distructiv 

de către publicul larg. Shopping-ul de marţi 

al vizitatorilor centrului comercial a fost 

însoţit de mesajul „Un om răpit – un vis 

pierdut” de către tinerii participanţi care 

purtau tricouri cu această inscripţie, dar şi 

bandă adezivă pe buze pentru a accentua 

insuficienţa dialogului social existent in 

privinţa fenomenului TFU. Vizitatorii 

centrului comercial au fost receptivi şi  nu 

au ezitat să intervină cu întrebări către 

reprezentaţii Misiunii OIM. 

Organizatori –Acest eveniment a fost 

organizat de Misiunea OIM in Moldova. 

 

21 octombrie - Excursii la întreprinderea 

„Lactalis - Alba” din or. Soroca şi 

Fabrica de Îngheţată „Sandriliona”  din 

oraşul Ialoveni, a elevilor din şcoli 

internat  

 

Evenimentul ce a încheiat agenda 

Săptămânii antitrafic la nivel central a fost 

vizita elevilor din cadrul Şcolii internat nr.3 

(30 copii) din Chişinău, la întreprinderea 

„Lactalis-Alba” din or. Soroca, şi vizita 

elevilor din cadrul Şcolii internat din 

Străşeni (30 copii) la fabrica de îngheţată 

„Sandrilliona” din oraşul Ialoveni.  Scopul 

acestor vizite a fost în familiarizarea cu 

mediul de lucru a angajaţilor 

întreprinderilor, oportunităţile de calificare 

profesională şi angajare ulterioară a elevilor. 

De asemenea evenimentul a avut şi scopul 

de prevenire a fenomenului TFU în rândul 

elevilor absolvenţi ai şcolilor internat, aflate 

sub coordonarea Ministerului Educaţiei.  

Organizatori – Acest eveniment a fost 

organizat de Misiunea OSCE Viena, 

Secretariatul permanent, Ministerul 

Educaţiei.  
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La nivel regional/local 

Conform informaţiilor recepţionate din partea Comisiilor teritoriale remarcăm faptul că din 

numărul total de comisii (35), doar 22 Comisii teritoriale au furnizat informaţie relevanța pentru 

elaborarea Raportului. În acest sens constatăm, din informaţiile recepţionate, că autorităţile au 

utilizat pentru mediatizarea activităţilor, portalurile oficiale ale consiliilor raionale
9
. Făcând o 

analiză asupra activităţilor desfăşurate de către Comisiile teritoriale, remarcăm că în general 

activităţile au fost axate pe sensibilizarea elevilor în cadrul instituţiilor de învăţământ. De 

asemenea, s-a pus accent pe sensibilizarea elevilor din cadrul Şcolilor profesionale polivalente, şi 

în special a fetelor.  

Totodată, CT au utilizat ca instrument de mediatizare a Campaniei naţionale antitrafic panourile 

în incinta instituţiilor publice, dezbaterile în comunitate, la nivel de primării. De asemenea, graţie 

materialelor distribuite prin intermediul partenerilor antitrafic, primarii şi asistenţii sociali 

comunitari, inspectorii de poliţie s-au mobilizat pentru a organiza dezbateri publice. Din datele 

expuse mai jos observăm că cel puţin 3983 de persoane (adulţi şi minori) de la nivel local au 

beneficiat de informaţie utilă în domeniul antitrafic. Totodată, este greu de estimat un număr 

absolut de beneficiari ai acestei campanii, dar din informaţiile Comisiilor teritoriale, remarcăm 

că o platformă des utilizată au fost orele de Educaţie civică şi Dirigenţie, în cadrul cărora au fost 

discutate subiecte privind prevenirea şi combaterea TFU.  

 

Pozele de mai jos reflectă doar o parte din activităţile ce au fost organizate de membrii 

Comisiilor teritoriale antitrafic, şi CRT Floreşti în cadrul căreia a avut loc sesiunea de informare 

pentru tineri din familii social - vulnerabile. 

 

     
 

 

Totodată, cel puţin 145 de specialişti de la nivel comunitar au fost implicaţi în activităţi de 

sensibilizare a potenţialelor victime ale TFU de la nivel local.  Mai jos sunt expuse următoarele 

activităţi organizate de către comisiile teritoriale.

                                                           
9http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=768&rid=971&l=ro 

http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=768&rid=971&l=ro


 

. 

 

Zona CENTRU  

raion/mun. În instituţiile de  învăţământ Nr. de beneficiari şi 

activităţi  

 

Mun. 

CHIŞINĂU 

 

 

 

 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului 

şi direcţiile de sector din subordine au desfăşurat o serie 

de activităţi cu caracter educativ-profilactic ce au avut 

drept scop sensibilizarea şi informarea privind gravitatea 

fenomenului TFU şi a impactului lui negativ.  

Astfel au fost desfăşurate 67 activităţi. 

 

Asociaţii Medicale Teritoriale – au organizat o serie de 

activităţi de informare în problemele de educaţie pentru 

sănătate.  

 

 

Participarea a 177 

copii, 9 părinţi  

 

 

 

 

 

106 activităţi  

STRĂŞENI  Educaţia civică - Oră cu tematica „Traficul de persoane” 

pt elevii cl. a IX şi a X „Dirigenţie”, în clasele IX-XII, a 

fost realizată o oră cu tematica „Anti-trafic”  

 

În colaborare şi cu susţinerea organizaţiilor partenere CI 

„La Strada”, „Centrul de Informare şi Documentare 

privind Drepturile Copilului (CIDDC)” şi „Centrul 

Naţional de Resurse pentru Tineri (CNRT)”, pentru elevi 

au fost organizate concursuri de desene; victorine; 

concursuri de eseuri; elaborarea de panouri publicitare; 

dezbateri; şedinţe cu părinţii cu tematica „Copiii singuri 

acasă”. 

 

57 de clase, 1300 de 

elevi;  

 

 

86 de clase, 2000 de 

elevi. 

 

24 diriginţi instruiţi 

CĂLĂRAŞI Seminare cu asistenţii sociali comunitari, cu asistenţii 

parentali profesionişti cu tematica după generic; 

în Instituţia Publică ” SAAP” - masă rotundă cu părinţii 

şi  copiii beneficiari ai serviciului; 

masă rotundă cu tematica în domeniul antitrafic – 

responsabil fiind  Biblioteca Raională în conlucrare cu CI 

” La Strada”. 

Au fost desfăşurate ore educative în cadrul instituţiilor de 

învăţămînt de către asistenţii sociali comunitari şi 

poliţiştii de sector. 

 

 

 



TELENEŞTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul DASPF Teleneşti a fost organizată, o masă 

rotundă, cu tematica "Republica Moldova rămâne o sursă 

pentru traficul de fiinţe umane" unde au fost invitaţi 

responsabili ai instituțiilor publice locale.    

De asemenea, spectacolul ,,Oameni ai nimănui", regizat 

de Dumitru Crudu a fost difuzat în 15 localităţi din 

raionul Teleneşti în perioada 15-20 octombrie 2015. De 

asemenea au avut loc discuţii cu elevii claselor a IX-XII.  

A fost organizat un seminar privind promovarea 

migraţiei sigure organizat, de ATOFM Teleneşti în 

parteneriat cu Direcţia de învăţământ, colaboratorii şi 

asistenţii sociali comunitari.  

Discuţii cu reprezentanţii primăriilor şi cu populaţia din 

mediul rural despre efectele migraţiei. 

 

10 instituţii  

 

 

 

 

15 localităţi din r. 

Teleneşti  

 

Elevi ai claselor IX-

XII  

 

UNGHENI Prin Dispoziţia preşedintelui r. Ungheni a fost instituită 

EMT din cadrul SNR.  

DASPF în colaborare cu reprezentanţii primăriilor au 

organizat instruiri cu privire la implementarea 

mecanismului intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale 

violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.  

33 de echipe 

multidisciplinare  

 În presa locală a fost publicat un articol, care cuprinde 

informaţie privind Linia fierbinte din Federaţia Rusă, la 

care pot apela cetăţeni din RM, în cazul în care sunt în 

dificultate.  

 

 

HÂNCEŞTI  

 

În 39 primării ale r. Hânceşti, de către 41 asistenţi sociali 

comunitari, specialişti DASPF au organizat 41 şedinţe cu 

100 potenţiale victime ale TFU.  

Au fost distribuite materiale informative (pliante, 

broşuri) în 39 primării ale r. Hânceşti. 150 familii social 

vulnerabile au vizionat filmul “Oameni noi, vechi 

suferinţe”.  

 

39 primării,  

100 potenţiale 

victime ale TFU 

41 asistenţi sociali.  

150 familii social 

vulnerabile   

  

Au fost organizate 40 mese rotunde cu diverse tematici 

„Capcanele adolescentei” „Traficul de fiinţe umane ”, 

„Să spunem Nu TFU” etc.  

50 de ore dirigenţie, expoziţie de desene, postere cu 

diverse tematici cum ar fi : TFU – o încălcare gravă a 

drepturilor şi demnităţii umane”.  

Inspectoratul de Poliţie: 39 şefi de sectoare din 

localităţile raionului au fost instruiţi cu privire la noile 

prevederi legale.  

ATOFM: Sesiune de informare „Combaterea TFU astăzi 

pentru un viitor sigur” - participanţi 20 de persoane din 

rândul şomerilor, inclusiv 10 beneficiare de la Centrul 

maternal Pro-Femina. 

 

40 activităţi  

 

 

50 activităţi  

 

 

39 specialişti  

 

 

20 beneficiari  

   

DUBĂSARI  În perioada 12-21.10.15 au fost repartizate materialele 

informative 

Echipei mobilă de informare a MAI a organizat activităţi 

 



de informare şi sensibilizare a elevilor, având ca scop 

educarea tinerei generaţii prin prisma idealurilor morale, 

valorilor general-umane ale unei societăţi sănătoase, 

prevenirii riscurilor de victimizare şi  de cultivare a 

spiritului de naţiune cu participarea  

În localităţile Ustia, Oxentea, Coşniţa, Doroţcaia a fost 

derulat filmul tematic cu participarea elevilor „Oameni 

noi - vechi suferinţe” în cadrul Bibliotecii Publice 

raionale. 

   

 NISPORENI  Mediatizarea informaţiei anti-trafic la televiziunea 

Albasat, Nisporeni „15-21 octombrie - Săptămîna de 

luptă împotriva traficului de fiinţe umane”; 

-Masă rotundă cu comisiile locale, asistenţii sociali 

„Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane” 

-Sensibilizarea opiniei publice despre TFU şi a violenţei 

în familie (publicare de articol la ziarul local) 

-În   liceele  şi gimnaziile raionului  au fost organizate şi 

desfăşurate ore de dirigenţie cu tematicile: „Dacă sunt 

informat, sunt protejat”, „Nu te încrede în persoane 

străine”, „Victime posibile ale traficului”, „ABC 

potenţialului migrant”, etc.:     

-Disciplina Educaţie civică, subiectele: „Mecanismul 

traficului de persoane. Actorii implicaţi”, „Consecinţele 

traficului cu fiinţe umane”, „Statutul persoanelor traficate 

(Drepturile Omului)”;     

- Gazete de perete, postere: „Spune NU traficului de 

fiinţe umane”, expoziţie de materiale cu tematica 

respectivă:    

- Vizionarea filmelor „Lecţie de viaţă”, „Traficul de 

fiinţe umane”,( clasele liceale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞOLDĂNEŞTI  

În toate 35 de instituţii de învăţământ au avut loc şedinţe 

de planificare a Săptămânii Antitrafic.  

DÎTS în parteneriat, asistenţii sociali comunitari din 

cadrul DASPF Rezina, IP au asigurat formarea 

directorilor adjuncţi pentru educaţie din 6 instituţii de 

învăţământ, beneficiind de 4 instruiri organizate de 

CIDDC în cadrul proiectului „Lucrul cu copii migraţilor 

în vederea prevenirii TFU.  

 

În perioada 15-21 octombrie în raionul Şoldăneşti s-a 

desfăşurat campania naţională „Săptămâna de luptă 

împotriva TFU” prin informarea populaţiei, în special a 

tinerilor, despre riscurile legate de acest fenomen, 

infractorii punând accent pe metodele de recrutare în 

mediul on-line.Astfel, planul de activităţi a stabilit că IP, 

Direcţia de Învăţământ şi managerii instituţiilor de 

învăţământ să fie implicaţi în procesul de desfăşurare a 

orelor de informare a elevilor în domeniul TFU, în 

informarea părinţilor şi elevilor cu privire la promovarea 

instalării pe computer a programelor antivirus, cu 

activarea acţiunii „Control parental”, acestea fiind 

41 de instituții de 

învățământ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



destinate filtrării informaţiilor dăunătoare copiilor. 

Totodată în sarcina DASPFC a revenit responsabilitatea 

de a organiza mese-rotunde cu genericul „Violenţa în 

familie, nivelul economic material afectat de sărăcie, 

limite de studii, lipsa locurilor de muncă - argumente ce 

duc la migraţie şi TFU”. 

  Asistenţii sociali din comunităţi au efectuat vizite în 

familie vulnerabile şi aflate în situaţii de risc, purtând 

discuţii cu privire la combaterea violenţei şi TFU. Au 

fost implicate şi bibliotecile publice din sate, care au 

organizat pentru utilizatori expoziţii tematice şi lecţii 

informative cu privire la combaterea acestui flagel. În 

timpul săptămânii, pe panourile informative din sediile 

primăriilor şi şcolilor au fost afişate postere, s-au 

distribuit pliante, materiale informative prin care 

popuaţia este sensibilizată cu privire la problema 

traficului de fiinţe umane şi la măsurile de protecţie şi 

prevenire a acestui fenomen. 

În context, specialiştii ATOFM, în scopul prevenirii 

fenomenului de trafic de fiinţe umane, au desfăşurat un 

seminar de instruire cu 29 de şomeri. În cadrul lui au 

subliniat oportunităţile şi serviciile pe care le oferă 

Agenţiile Teritoriale persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă, s-au referit la locurile de muncă libere 

gestionate şi la condiţiile de ocupare a acestora, dar şi la 

riscurile migraţiei ilegale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 beneficiari 

 

 

Zona SUD  

Raionul/ 

municipiul  

În instituţiile de  învăţământ Nr. de 

beneficiari şi 

activităţi 

ŞTEFAN-

VODĂ   

 

 

 

În săptămâna antitrafic a avut loc o şedinţă de lucru pe lângă 

preşedintele raionului, la care au participat vice-preşedintele 

raionului şi alţi membri ai comisiei. Au fost repartizate 

materialele informaţionale către autorităţile responsabile.  

 

DÎ a organizat o şedinţă de lucru cu managerii insituţiilor 

preuniversitare în cadrul căreia a fost abordat şi subiectul 

TFU.  

De asemenea, în instituţiile din raion au fost organizate 

seminare de instruire pentru elevii claselor VIII-XII cu 

tematica „Un om informat nu poate fi traficat.”, „Ce 

înseamnă TFU”.  

 

2 

CAHUL În vederea prevenirii TFU, Centrul Nexus Cahul a desfăşurat 

seminare şi ore de informare a elevilor din majoritatea 

instituţiilor şcolare din r. Cahul.  

În incinta teatrului muzical – dramatic B.P.Hasdeu a avut loc 

expoziţia de artă cu participarea elevilor din şcolile de artă. 

Centrul Nexus a asigurat transportul participanţilor la această 

expoziţie.  

 

 



În colaborare cu teatrul muzical – dramatic B.P. Hasdeu a 

fost prezentată piesa de teatru „Vini apa” regizat de Dumitru 

Matcas. Cu acelaşi scop în Piaţa Horelor din or. Cahul a fost 

organizat un concert unde a evoluat interpretul Kapushon. 

În incinta Centrului Maternal Cahul au fost organizate 

seminare privind combaterea TFU, violenţei în familie şi 

acordarea susţinerii femeilor şi au fost vizionate filmele 

„Oameni ai nimănui” şi  „Culorile”.  

 

CĂUŞENI  Cu suportul AO Insula Speranţei Tineri au fost angajaţi în 

câmpul muncii. 

 

La data de 20.10.2015 s-a organizat seminarul training 

Clubul Muncii,cu participarea tinerilor aflaţi în căutarea unui 

loc de muncă.  

Seminare cu tinerii diriginţi, unde s-a relatat cerinţele 

respectării legii date, au fost repartizate în instituţii materiale 

necesare pentru desfăşurarea discuţiilor cu elevii. 

În cadrul IP Centrul Maternal „Pro Familia din Căuşeni” şi a 

IP Centrului Asistenţă şi Protecţie a VTFU. În cadrul 

săptămânii echipa de specialişti a Centrelor a realizat 

activităţi de informare/educare anti-trafic: 

1. A fost elaborat şi distribuite 200 exemplare de  pliant 

„Realitatea poate fi alta”, prin care populaţia a fost 

sensibilizată cu privire la problema traficului de fiinţe umane 

şi informată despre măsurile de protecţie şi prevenire a 

traficului în situaţia când se ia decizia de a munci peste 

hotarele ţării. (100 exemplare au fost distribuite specialiştilor 

din asistenţa socială din r-l Anenii Noi; 100 exemplare - în r-

l Căuşeni) 

2. La 16.10.2015 a fost realizată o  activitate de grup cu 20 

beneficiare ale centrelor sus menţionate (mame, tinere, 

gravide în dificultate) în baza materialului video-spectacolul 

„Oameni ai nimănui”. Din discuţia în baza celor vizionate 

participanţii au evidenţiat consecinţele negative ale separării 

de lungă durată a copiilor de părinţi.  

3. La 19.10.2015  cu 20 beneficiare a fost realizată 

activitatea informativă de grup: 10 ani de la semnarea 

Convenţiei Consiliului Europei împotriva traficului de fiinţe 

umane. Legislaţia  R. Moldova  care reglementează 

drepturile şi obligaţiile acestora în domeniul TFU.  

4. La 20.10.2015 cu beneficiarele centrului şi elevele  ŞPP 

Căuşeni a fost realizat un training „Traficul de fiinţe umane: 

mit sau realitate”, în urma căreia participanţii au fost 

cunoscuţi cu consecinţele de scurtă durată şi de lungă durată 

asupra personalităţii omului supus exploatării. 

6. La 21.19.2015 cu elevii Şcolii Profesionale Polivalente din 

Căuşeni a fost realizată activitatea „Traficul de fiinţe umane 

distruge personalitatea omului” în care elevii au fost 

cunoscuţi cu riscurile posibile de a nimeri în exploatare, 

etapele traficului, consecinţele asupra personalităţii omului. 

7. Au fost realizate consilieri de grup cu beneficiarele 

centrelor:„Prevenirea TFU - profesionalizarea şi identificarea 

25 

 

 

40 
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Elevi ai şcolilor 

profesionale  



unui loc de muncă legal în ţară.” „Angajarea ilegală peste 

hotarele ţării şi riscurile de a nimeri în trafic de persoane” 

„Oportunităţile existenţe în Moldova pentru profesionalizare 

ca prevenire a TFU” 

„Determinarea intereselor profesionale. Formarea aspiraţiilor 

pentru viitor în ţara ta.  

8. Au fost realizate consilieri individuale cu 9 reprezentaţi ai 

autorităţilor publice locale.  

9. Au fost realizate consilieri individuale cu beneficiarele 

centrului . 

10. Au fost realizate consilieri individuale cu persoane din 

comunitate.  

11. Oferirea, pe toată perioada, a serviciilor de asistenţă 

socială complexă în cadrul IP Centrul Maternal „Pro Familia 

din Căuşeni” şi IP Centrul Asistenţă şi Protecţie a VTFU 

(mame, tinere, gravide în dificultate),  potenţiale victime a  

traficului de fiinţe umane. 

       De asemenea  Inspecţia teritorială de muncă a 

raionuluiau adus la cunoştinţă  agenţilor economici despre 

desfăşurarea campaniei  şi au  distribuit pliante cu 

informaţie,au avut  întâlniri tematice în domeniul Antitrafic. 

Angajaţilor li s-a vorbit despre cum trebuie să procedeze 

tinerii, dacă au fost deposedaţi de documente, privaţi de 

libertate, au fost impuşi să muncească împotriva voinţei, 

dacă nu au fost remuneraţi pentru muncile îndeplinite. 

 

 

 

 

 

 

9 reprezentanţi 

ai APL  

 

 

 

 

16 beneficiare 

cu 13 copii   

   

CIMIŞLIA  Şedinţă informativă „Lucrul asistentelor medicale din CMF 

cu potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane”. 

Seminar „Prevenirea TFU” organizate de „La strada” în 

liceul „M. Eminescu” pentru clasele IX-X. 

Seminar „Prevenirea TFU” organizate de „La strada” în 

liceul „I. Creangă” pentru clasele IX.  Din ei patru voluntari 

vor distribui informaţia în clasele X-XII. 

Şedinţă informativă „Prevenirea traficului de fiinţe umane în 

rândul adolescenţilor” 

În toate liceele s-a organizat concursul eseelor, concursul 

ziarelor şcolare, mese rotunde.  

S-au difuzat filmele „Oameni noi vechi suferinţe”, „Lilya 4-

ever”, „Mărturii ale victimelor TFU”.  

Au fost publicate două articole în ziarul „Gazeta de Sud”. 

17 asistente 

medicale 

 

3 seminare/ 72 

copii  

   

LEOVA La data de 20.11.2015 în incinta B.P. Valeriu Matei din or. 

Leova, membrii CT şi ai EMT şi funcţionarii IP au organizat 

un seminar pentru elevii claselor XII, din LT Mihai 

Eminescu, cu genericul Stop Violenţa, stop traficul de fiinţe 

umane.  

În 23.11.2015 a avut loc un seminar de instruire a asistenţilor 

sociali cu privire la rolul acestora în identificarea, asistenţa şi 

protecţia victimelor TFU. În instituţiile educaţionale au avut 

loc ore de dirigenţie cu tematicile “Omul neinformat poate fi 

traficat”, TFU – flagelul zilei de astăzi, etc.  

Centrul de Informare pentru Tineret Leova a desfăşurat o 

masă rotunda cu genericul “Siguranţa pe internet” în cadrul 

 



căreia elevii şi tinerii au fost informaţi despre câteva reguli 

privind navigarea pe internet. 

   

TARACLIA  În ziarul local “Lumina”a fost publicat un articol despre 

fenomenul TFU. De asemenea, autorităţile au menţionat 

faptul că s-au întreprins activităţi de sensibilizare în 

instituţiile de învăţământ, dar şi prin intermediul primăriilor 

din raion, fiind oferită informaţie cu privire la riscurile TFU. 

De asemenea, s-a menţionat lisa cazurilor identificate pe 

teritoriul raionului Taraclia.   
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OCNIŢA  

 

Un rol important în desfăşurarea Campaniei antitrafic l-a 

avut Direcţia Învăţământ, prin intermediul colectivelor 

pedagogice a desfăşurat o activitate bine organizată prin 

crearea de comisii predestinate lucrului educativ cu copiii 

din grupa de risc .  

La orele de dirigenţie au avut loc activităţi de  informare, 

sensibilizare sau educare în domeniul prevenirii fenomenului 

TFU . 

DASPF Ocniţa împreună cu Organizaţia Teritorială a Orbilor 

a fost organizată o masă rotundă cu genericul :”Şi eu sunt 

informat”. În cadrul acestui eveniment s-a ţinut mult ca 

persoanele cu deficienţe ale văzului să fie informate despre 

situaţiile de risc care pot apărea , cauzele fenomenului de 

trafic de persoane, autorităţile la care pot apela după ajutor.  

De asemenea, a fost ecranizat spectacolul “Oameni ai 

nimănui “ de pe stick-ul de memorie expediat de către 

MMPSF cu suportul Misiunii Organizaţiei Internaţionale 

pentru Migraţie în Moldova  - pentru Azilul de bătrîni şi 

persoane cu dezabilităţi  din c.Calaraşovca (în incinta 

Azilului) şi pentru asistenţii parentali profesionişti (în cadrul 

unui seminar instructiv organizat de către DASPF).  

 

   

DROCHIA 

 

Au avut loc seminare cu elevii claselor IX-XII din instituţiile 

preuniversitare cu privire la profilaxia TFU şi a violenţei în 

familie.  

În cadrul şedinţei de lucru cu primarii unităţilor administrativ 

teritoriale de nivel I şi secretarii Consiliilor locale a fost 

abordată problema TFU şi violenţei în familie.  

Persoanele înregistrate în calitate de şomeri au fost informate 

despre fenomenul TFU, prin intermediul ATOFM  

 

   

Mun. BĂLŢI  

 

DÎTS a emis  ordinul nr. 482 din 13.10.2015 ”Cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea  Săptămânii  de luptă împotriva 

TFU”, care a fost expediat în toate instituţiile de învăţământ  

din subordine.  

A fost organizat la data de 18 octombrie 2015 în incinta 

Restaurantului ”Oscar” a  expoziţiei  de artă  pentru regiunea 

de nord ”Vindem artă, nu oameni”, organizatori: ATIP 

 



MOLDOVA, NEXUS, SOTIS.   

Au fost vizionate materiale video la televiziunea locală TV-

Bălţi cu subiectul: ”Drepturile la protecţie legală persoanelor 

traficate”, ”Campanii antitrafic pentru minori”. 

Au fost ecranizate spectacolul ”Oameni ai nimănui” prin 

intermediul  monitorului  din cadrul DASPF, filmul 

”Culorile”, ”Prevenirea robiei”, ”Oameni a nimănui” cu 

discuţii ulterioare. (Centrul de plasament temporar pentru 

copii aflaţi în situaţiei  de risc,  Centrul  Prietenos Tinerilor 

”ATIS”, Centrul de găzduire şi adaptare socială a 

persoanelor fără adăpost ”Reîntoarcere”) 

AO ”Onoarea şi dreptul femeii contemporane” în parteneriat  

cu LT ”V. Alecsandri”, LT ” G. Coşbuc”  a organizat 

trainingul ”Doar tu poţi rupe lanţul TFU”, ”Sporirea 

încrederii în sine pentru a preveni TFU”, mese rotunde. 

”Metode  de combatere ale TFU”, ”Cadrul legislativ pentru 

combatere a TFU”. Au  fost oferite consultaţii juridice  şi 

psihologice.  

Mese  rotunde: ”Pericolul TFU în RM”, ”Încredere oarbă”, 

”Lupta împotriva TFU”, ”Violenţa în familie. Drogurile şi 

alcoolul ruinează viaţa”, ”Trăiesc în siguranţă”, ”Diversitatea 

formelor de exploatare”, ”Fiinţele umane nu au preţ”etc. 

Lectorate cu prezentări: ”TFU.Mituri şi fapte”, ”O nouă faţă 

a traficului  de persoane”,  etc. 

Seminare/training-uri: ”TFU sau exploatare Benevolă”, ”Tu 

şi viitorul tău”,  ”Cum  să  ne comportăm ca să  nu  devenim 

victime a TFU”, etc. 

   

DONDUŞENI  Difuzarea emisiunilor radiofonice în cadrul Liceului Teoretic 

A. Mateevici, din or. Donduşeni.  

Ore publice cu tematica „Tu poţi fi victimă” . Ca suport 

metodic al profesorilor a constituit Ghidul de identificare a 

victimelor TFU şi Ghidul de  informare în domeniul TFU.  

Suport pentru o familie socialmente vulnerabilă cu 5 copii şi 

un singur părinte urmare a decesului tatălui.  

5 copii   

   

FLOREŞTI În cadrul săptămânii au fost organizate un şir de activităţi 

prin intermediul Comisiei teritoriale pentru combaterea 

traficului de fiinţe umane,care au realizat lecţii publice de 

sensibilizare,distribuirea materialilor,pliantul informativ cu 

liniile fierbinţi ale comunităţii antitrafic,vizionarea spoturilor 

video bazate pe mărturiile victimelor traficului de fiinţe 

umane,violenţei în familie şi a formelor de exploatare. 

Au fost distribuite materialele informative alături de  

colaboratorii bibliotecii publice orăşeneşti I. Creangă" şi 

informarea elevilor cl. X de la L.T. „M. Costin”.  

Activităţi de informare a publicului larg. Accentul fiind pus 

pe serviciul de asistenţă telefonică gratuită.  

 

   

SÂNGEREI  Printr-o circulară au fost informate toate comisiile la nivel de 

localităţi despre activităţile planificate. 

1.S-au convocat  şedinţe a catedrei diriginţilor pentru a 

informa diriginţii de clase  despre importanţa  şi necesitatea  

 



promovării săptămânii anti-trafic, pentru ai  informa cu 

planul de lucru propus  şi  implementarea acestuia inclusiv la 

orele de dirigenţie.  

2.S-au întrunit într-o şedinţă şi asistenţii social din cadrul 

primăriilor - pentru informarea cu planul de acţiuni.  

În aceste activităţi au fost antrenaţi  diferite categorii de 

vârstă, începând cu elevii claselor I – a-XII-a, cadre 

didactice, diriginţii de clase, profesorii de educaţie civică, 

arte plastice, psihologii  şcolari (doar în 8 instituţii),  

membrii Consiliului Consultativ al Elevilor pînă la  diverşi 

actori educaţionali  invitaţi.      

•Au fost desfăşurate cicluri de lecţii şi seminare cu tematica 

”...Semne directe ale TFU”, ”Probleme stringente de 

societăţii contemporane” 

•S-a lucrat cu diferite categorii de vîrstă, începînd cu clasele 

I-a–XII-a. Prin desfăşurarea următoarelor activităţi: 

1.Concurs literar-artistic ”Să spunem Nu traficanţilor de vieţi 

umane”, Concurs de desene: ”Spunem traficului Nu”, ”Tu nu 

eşti marfă”,Masă rotundă ”Siguranţa şi sănătatea copilului- 

în parteneriat cu Centrul Prietenos Tinerelor Sîngerei”, 

Activităţi de informare şi sensibilizare Un copil informat, un 

copil protejat. 

•În comun cu asistenţii sociali comunitari au fost  promovate 

mese rotunde, serate tematice, seminare de sensibilizare şi 

informare cu vizionare de spoturi video anti-trafic propuse 

de DASPF. 

În toate aceste activităţi au fost antrenaţi majoritatea elevilor, 

tinerilor, în acelaşi moment a fost sensibilizată şi populaţia 

din comunitate prin repartizarea broşurilor din localitate. 

 

CONCLUZII 

1. Campania naţională “Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” s-a desfăşurat 

la nivel naţional şi local. Pentru buna desfăşurare a campaniei, graţie suportului generos al 

partenerilor au fost distribuite în jur de 28350 materiale informative.  

2. În cadrul campaniei, autorităţile publice centrale şi locale în parteneriat cu ONG-urile şi 

Organizaţiile internaţionale au organizat în jur de 398 de activităţi menite să informeze şi 

prevină fenomenul TFU în rândul populaţiei.  

3. Totodată, autorităţile au devenit mai responsabile la tendinţele fenomenului, astfel că 

inspectorii de muncă din raioane au adus la cunoştinţa agenţilor economici despre 

desfăşurarea campaniei  şi au  distribuit pliante cu informaţie, au avut  întâlniri tematice în 

domeniul Antitrafic. Angajaţilor li s-a vorbit despre cum trebuie să procedeze tinerii, dacă au 

fost deposedaţi de documente, privaţi de libertate, au fost impuşi să muncească împotriva 

voinţei, dacă nu au fost remuneraţi pentru muncile îndeplinite. 

4. În concluzie, Secretariatul permanent, în calitatea sa de coordonator al Campaniei naţionale 

antitrafic a încurajat comunitatea antitrafic să participe activ, prin acţiuni diferite, pliabile 

mandatului fiecărei instituţii şi urmare Campaniei. În acest sens, considerăm că realizarea 

activităţilor de sensibilizare şi informare reprezintă o platformă eficientă de interacţiune pe 

diferite nivele, iar experienţa cumulată în 2015 poate servi o retrospecţie pentru o analiză 

SWOT în vederea îmbunătăţirii activităţilor în acest sens pentru viitor. 

 


