
 
Matricea activităţilor planificate în contextual marcării Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane  

(18-25 octombrie 2018) 
 
 

Nr. 
d/o 

Instituția/Organizația/
UTA 

Ziua/ 
data 

Acțiuni planificate Tematica Grupul țintă Responsabili 
de realizarea 

activității 

Bugetul 
estimat 

Sursa de 
finanțare 

Remarcă 

1.  Secretariatul permanent 
al CNCTFU și Centrul 
pentru combaterea 
traficului de persoane  

18.10 eveniment public lansare a 
Campaniei 
naționale de 
informare și 
sensibilizare 
”Săptămâna Anti-
Trafic”, 2018 

publicul larg activitate realizată 
cu suportul financiar 
al OIM.  
 

 externă  

2.  Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției 
Sociale 

23-24.10 mese rotunde pe 
platforma activității 
centrului de 
asistență și protecție 
a victimelor și 
potențialelor victime 
ale TFU  

”Rolul echipelor 
multidisciplinare 
în soluționarea 
cazurilor de 
TFU” 

șefii structurilor 
teritoriale de 
asistență socială și 
coordonatorii a 
două echipe 
multidisciplinare 
raionale  

Direcția politici de 
asigurare a 
egalității între 
femei și bărbați 

   

3.  
 

Agenția Națională 
pentru Ocuparea 
Forței de Muncă 

25.10 masă rotundă “Cadrul legal de 
prevenire și 
combatere a 
TFU” 

persoane pînă la 45 
ani 

AOFM Glodeni   Invitați 
Inspectorat
ul de 
poliție, 
DASPF, 
Centrul de 
probațiune,
Direcția 
Învățămint;
Centrul de 
sănătate 
Centrul 
prietenos 
Tinerilor 

23.10. seminar „Angajarea 
legala a 
cetățenilor  RM 

cetăţeni 
reveniţi de peste 
hotare 

AOFM Florești   Biblioteca 
Ion 
Creangă, 



23.10 clubul muncii în tara și peste 
hotare” 

tineri   Biroul de  
Probaţiune 

 18-25.10 difuzarea filmelor 
tematice 

„Prevenirea și 
combaterea 
TFU” 

persoanele aflate în 
căutarea unui loc 
de muncă, șomeri 

 
 
 
 
 
 
 
AOFM Bălţi 

   

23, 25.10  
 
 
 
 
 
seminar  

,,Cum să nu 
devenim victime 
ale TFU. 
Etapele și 
consecințele 
TFU. Noțiuni de 
migrație legală 
și migrație 
ilegală” 

șomeri    

24.10 ,,Serviciile 
AOFM. 
Angajarea legală 
în câmpul muncii 
a cetățenilor RM 
în tara” 

agenţi economici    
   

18.10 seminar  „Riscul lucrului 
ilegal”  

 
șomeri, persoane 
fără loc de muncă 
  
  

AOFM Sîngerei   - 

22.10 clubul 
muncii 

„Metode de 
căutare a unui 
loc de muncă” 

  - 

25.10 tîrg al locurilor de 
muncă 

„Plasarea în 
câmpul muncii” 

  - 

23.10. seminar  „Prevenirea și 
combaterea 
TFU” 

șomeri, persoane în 
căutarea unui loc 
de muncă 

AOFM Strășeni    
 
 

24.10 clubul muncii “Combaterea 
TFU astăzi 
pentru un viitor 
sigur” 
 

șomeri tineri    
 
 

18.10 clubul muncii „Munca legală 
peste hotare” 

migranţi, tineri AOFM Criuleni    

19.10  clubul muncii „Cum să tineri       



protejăm 
adolescenții de 
abuzul 
emoțional” 

 
 
AOFM Cantemir 
  

22.10 masă rotundă „Omul împotriva 
omului” 

profesionişti  din 
domeniu 

   

24.10 seminar   „Consecințele 
TFU” 

persoana în 
căutarea  unui loc 
de muncă  

AOFM Cantemir 
în parteneriat cu 
Biblioteca publica 
Raională Cantemir 

   

22.10 ore de educaţie 
civică  

„Fenomenul 
TFU și riscurile 
migrației ilegale 

elevii claselor 
absolvente 

AOFM Ialoveni   - 

18.10 ziua ușilor deschise ”Serviciile  
oferite de către 
AOFM” 

persoane în căutare 
unui loc de muncă 

AOFM Cimișlia 

  

  
 

24.10 seminar ”Oportunități de 
angajare. Munca 
legală în țară și 
peste hotare” 

șomeri 
  

 

 
 
 
22-25.10 
  

seminar  
 

„Angajarea 
legală în câmpul 
muncii a 
cetățenilor RM. 
Serviciile 
oferite de 
AOFM” 

șomeri si 
persoanele 
cointeresate 
(Ciuciuleni, 
Cărpineni) 

AOFM 
Hîncești 
  

   

18.10 seminar „Предупрежден 
–значит 
вооружен” 

 
 
 
 
 
 
 
șomeri 
  

AOFM UTA 
Găgăuzia 

   

24.10 clubul muncii „Перспективы  
и  риски  
рынка труда” 

Serviciul OFM 
Comrat 

   

23.10 Clubul muncii „Легальное  
трудоустройст
во  граждан  

Serviciu OFM 
Ceadîr-Lunga 

   



РМ  в стране” 
19.10 masa rоtundă „Торговля живым         

товаром” 
Serviciu OFM 
Vulcănești 

  . 

18.10 seminar  ,,TFU” șomeri AOFM Edineț    
23.10 masă rotundă    
17,18.10 masă rotundă  ”Prevenirea și 

combaterea TFU” 
asistenții sociali AOFM Dubăsari, 

DASPF 
   

24.10 clubul muncii 
 

“Tehnici și 
metode de 
căutare a unui 
loc de muncă” 

șomeri AOFM Dubăsari    

18-25.10  lecţii publice „Servicii oferite 
de AOFM” 

tineri  AOFM Dubăsari, 
Instituțiile de 
învățămînt  

   

18-25.10 ziua ușilor deschise “Spune nu 
TFU” 

publicul larg AOFM Dubăsari    

19.10 seminar “Angajarea 
legală în câmpul 
muncii a 
cetățenilor RM” 

femei tinere, mame 
solitare 

AOFM Ocnița,  
A.O. “Stimul”,  
A.O.” Demos” 

   

18.10 seminar „Modul legal de 
angajare peste 
hotare”  

șomeri  AOFM Fălești    

18-25.10 campanie de 
sensibilizare 

„Lupta 
împotriva TFU” 

publicul larg AOFM Cahul, 
A.O.” Pas cu Pas” 
regiunea Sud 

   

18-25.10 seminar șomeri    
zilnic          

  18-25.10 
seminar  „Prevederile 

legii privind 
ocuparea forţei 
de muncă și 
protecţia socială 
a persoanelor 
aflate în 
căutarea unui 
loc de muncă”; 
„Tehnici și 
metode de 
căutare a unui 

șomeri AOFM Chişinău    



loc de muncă în 
țară. Perfectarea 
documentelor 
pentru 
angajare”; 
„Explorarea 
profesiilor și a 
posibilităților de 
formare 
profesională 
prin intermediul 
AOFM”; 
„Tehnici de 
prezentare. 
Susținerea cu 
succes a 
interviului de 
angajare” 

25.10 sesiune de informare  ”Planificarea 
carierei și 
importanța 
acesteia pentru 
integrarea în 
câmpul muncii” 

elevi    

19.10. clubul muncii „Spune nu 
TFU” 

șomeri AOFM 
Basarabeasca 
  

   

23.10 seminar  ”Împreună 
spunem NU 
traficului de 
persoane” 

elevi   L.T. 
”Matei 
Basarab” 

24.08 seminar  „Serviciile 
AOFM „ 

tineri AOFM  Rezina     

23.10 seminar  „Vrei sa pleci la 
muncă peste 
hotare? Cunoaste-
ți drepturile!” 

șomeri AOFM Nisporeni   --- 

19.10  seminar  de orientare 
profesională 

„Serviciile 
AOFM „ 

șomeri AOFM Rîșcani    



25.10 clubul muncii 
 

„Lupta 
împotriva TFU” 

tineri    

23.10 seminar informativ „Cunoaște-ți 
drepturile!” 

tineri AOFM Taraclia    

20.10 masă rotundă „Pericolul și 
consecințele 
fenomenului 
TFU și noile 
tendințe ale 
acesteia în 
instituțiile 
școlare” 

elevii claselor 
absolvente 
 

 
 
 
 
 
AOFM Dondușeni 
  
  

   

22.10  seminar informativ „Un lucru legal 
la tine acasă” 

șomeri      

25.10  clubul muncii „O carieră alături 
de familie” 

șomeri femei     

19.10 seminar  “TFU – formă a 
sclaviei moderne” 

șomeri AOFM 
ȘtefanVodă 

   

4.  Agenția Națională 
Asistență Socială 

20.10 seminar 
  

”TFU. Evoluția, 
prevenirea și 
combaterea 
acestui fenomen” 

personalul agenției Serviciul formare 
profesională 

- - - 

5.  Inspectoratul de Stat 
al Muncii 

17-
21.09 
 

activități de 
sensibilizare a 
agenților economici 
din sfera agriculturii 

 
 
„Prevenirea 
TFU. Nu 
exploatării prin 
muncă” 
. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

agenți economici 
 

ITM Călărași    

 
 
 
23-
25.10 

lecţii publice  
 

studenţi  
 
 

Colegiul de 
zootehnie si 
medicină 
veterinară din 
Brătuseni, r-nul 
Edineţ; 
Colegiul 
Agroindustrial 
”Gheorghe 
Răducan”,  
s.Grinăuți; 
Centrul de 

   



 
 
 
 
 
„Prevenirea 
TFU. Nu 
exploatării prin 
muncă” 

Excelență în 
Horticultură și 
Tehnologii 
agricole din Țaul 

activități de 
sensibilizare a 
agenților economici 
din sfera agriculturii 

publicul larg în parteneriat cu  
S.R.L. "Crucial-
V.T."; ,,Tezeu-
Lux,,; S.C. 
“Frutmol” S.R.L. 

   

informarea 
populaţiei 

 ziarele “Curierul 
de Edineţ,  
Edit-Ocniţa și 
Nord Info 

   

17.10 activități de 
sensibilizare a 
agenților economici 
din sfera agriculturii 
și construcţiilor  

autoritățile publice 
locale, echipele 
multidisciplinare, 
lideri din 
agricultură, șefi de 
șantiere în 
construcție 

ITM Cahul    

18.10 lecţii publice 
 

elevii, studenți, 
cadre didactice 

   

19.10 activități de 
sensibilizare a 
agenților economici 
din sfera agriculturii 
și construcţiilor din 
r-nul Orhei 

 
 
 
 
„Prevenirea 
TFU. Nu 
exploatării prin 
muncă” 
 
 
 
 
 
 
 
„Prevenirea 

conducătorii, 
contabilii unităţilor 
economice din raion 

ITM Orhei 
 

   

20.10 activități de 
sensibilizare a 
agenților economici 
din sfera agriculturii 
și construcţiilor din 
r-nul Șoldănești 

conducătorii, 
contabilii unităţilor 
economice din raion 

   

18-19.10  
 
 
 

elevii şc. profesionale 
nr.1 din or. Bălţi 

 
 
 

   

25.10 
 

elevii şc. 
profesionale nr.3 din 

   



 
lecţii publice 
  

 

TFU. Nu 
exploatării prin 
muncă” 

or. Bălţi ITM Bălți 
21.10 elevii şc. profesionale 

nr.4 din or. Bălţi 
   

19.10 elevii şc. profesionale 
nr.5 din or. Bălţi 

   

18-21.10  elevii Centrului de 
excelență în servicii  
și prelucrarea 
alimentelor 

   

6.  Centrul pentru 
asistența și protecția 
victimelor și 
potențialelor victime 
ale TFU 

18-24.10 activități de 
informare în cadrul 
următoarelor 
instituții din 
municipiul Chișinău: 
- Colegiul de 
ecologie,  
- Școala profesională 
nr.5,  
- liceul teoretic 
“Petru Movilă”, 
liceul teoretic 
„Traian”,  
- centrele de zi 
comunitare pentru 
copii și tineri din 
sectorul Botanica,      
- Centrul medicilor 
de familie Botanica 
 

”Fenomenul 
TFU și urmările 
lui” 

copii și tineri, 
cadre didactice, 
lucrătorii medicali, 
etc.  
 

colaboratorii 
Centrului 

- - - 

7.  Centrul de plasament 
pentru persoane 
vârstnice și persoane 
cu dizabilități din 
municipiul Chișinău 
 

18-24.10 instruire și activități  
în grup  

”Particularitățile 
TFU” 

beneficiarii 
centrului 
 

Psihologul 
Centrului 

- - - 

8.  Ministerul Justiției 
 

14-20.10 flash-mob-uri de 
susținere a 
victimelor TFU 

 
 
 

deținuții din cadrul 
instituțiilor 
penitenciare 

Administrația 
Națională a 
Penitenciarelor 

în 
limitele 
bugetul

nu sunt 
necesare 
surse de 

 



concursuri/expoziții 
de desene  

”Lupta 
împotriva TFU” 

(Serviciile 
reintegrare socială 
din penitenciare)  

ui de 
stat 
alocat 
pentru 
instituți
ile 
peniten
ciare 

finanțare 
externe 

 

training-uri, 
dezbateri 

 

derularea filmelor de 
scurt metraj,  spoturi 
lor publicitare 

 

24.10 seminar  ”Prevenirea 
TFU”  

consilierii de 
probațiune 

Inspectoratul 
Național de 
Probațiune 

 bugetul 
de stat 

 

9.  Agenția Servicii 
Publice 

pe 
parcursul 
perioadei 

distribuirea 
materialelor 
informative 

”Prevenirea 
TFU” 

beneficiarii 
serviciilor agenției 
sericii publice 

subdiviziunile 
teritoriale ale ASP 

   

10.  Centrul  
pentru combaterea 
traficului de persoane 

18.10 flash-mob ”Riscurile și 
consecințele 
TFU” 

publicul larg      

11.  Biroul migrație și azil  
 

18.10 seminar tematic  
 

,,Prevenirea 
fenomenului 
TFU și riscurile 
migrației 
ilegale” 

beneficiari ai 
Centrului de 
plasament temporar 
al străinilor (CPTS) 

șeful CPTS    

19.10 seminar tematic  
 
 

solicitanții de azil 
și beneficiarii 
centrului de cazare 

șeful Direcției azil 
și integrare 

   

12.  Procuratura 
Republicii Moldova 

15.10 publicarea pe site-ul 
procuraturii generale 
a  comunicatului 
privind activitatea 
procuraturii în 
domeniul combaterii 
TFU pentru 9 luni 
ale anului 2018 

”Realizări, 
tendințe și 
rezerve” 
 

publicul larg PG, PCCOCS    

 semnarea noului 
memorandum în 
domeniul asistenței 
și protecției 
victimelor TFU 

  MAI, PG, 
PCCOCS, 
MSMPS, CSM, 
MECC,OIM, CI 
”La Strada” 

   

pe desfăşurarea  populația locală procurorii teritoriali    



parcursul 
perioadei 

activităţilor de 
informare și 
sensibilizare de către 
procurori în 
contextul prevenirii 
și combaterii TFU 

și specializați din 
toată țara 

13.  Ministerul Educaţiei, 
Culturii și Cercetării  

 concursul de artă 
 
 

„Tinerii 
împotriva TFU” 

tinerii  Direcția tineret    

autoritățile publice locale ale unităților administrativ- teritoriale 
14. 

  
Sîngerei 18.10 elaborarea și 

plasarea  
materialelor 
informative pe 
rețelele de 
socializare  

”Promovarea 
serviciilor de 
prevenire a TFU 
și asistenţă 
pentru victimele 
și potențialele 
victime ale 
TFU” 

primari și alți 
specialiști din 
domeniu   

șeful DASPF  - - - 

18-25.10 activităţi curriculare 
și extracurriculare în 
instituţiile de 
învăţământ 
 

”Pericolele 
asociate TFU, 
exploatarea 
muncii copilului 
și violenţei în 
familie” 

elevi șeful Direcției 
Educație 

- - - 

25.10 ședințe de informare   ”Prevenirea și 
combaterea 
TFU”; 
”Promovare a 
serviciilor de 
prevenire a TFU 
și asistenţă 
pentru 
victimele/potenț
ialele victime 
ale TFU” 

asistenții sociali 
comunitari, 
specialiștii 
Centrului ”Raza 
soarelui” și 
”Luminița” 

șeful DASPF      

18-25.10 ateliere de formare  ”Aplicarea 
procedurii de 
organizare 

elevi, părinţi, cadre 
didactice și 
manageriale, 

șeful Direcției 
Educație 

   



instituțională și 
de intervenţie a 
lucrătorilor 
instituţiilor de 
învăţământ în 
cazurile de abuz, 
neglijare, 
exploatare, trafic 
al copilului” 

coordonatorii din 
instituţiile de 
învățământ 

15.  Dubăsari 12.10 
 

ședința echipei 
multidisciplinare 
raionale 

 membrii echipei coordonatorul 
EMD 

   

15.10 activități 
informaționale   

”Fii informat! 
TFU – prevenire 
și combatere” 

 bibliotecile 
publice,  
coordonatorul 
Echipei 
multidisciplinare 

   

15.10 joc de rol ”Cum are loc 
recrutarea 
persoanelor 
pentru a fi 
traficate?” 

     

14-20.10 repartizarea 
materialelor 
informative   prin 
intermediul 
instituțiilor de 
învățământ și 
centrelor medicilor 
de familie  

 populația locală coordonatorul 
Echipei 
multidisciplinare 
în parteneriat cu CI 
”La Strada” 

   

16.10 
 

seminare   
 

”Prevenirea și 
combaterea TFU 
și a violenței în 
familie”, 
”Implementarea 
HG 228/2014”, 
”Activitatea 
Echipelor 

asistenții sociali 
comunitari 

coordonatorul 
Echipei 
multidisciplinare 

   



multidisciplinare 
în cazurile de 
violență asupra 
vârstnicilor” 

15-19.10 mese rotunde, 
expoziții de desen   
 

”Prevenirea și 
combaterea 
violenței și a 
TFU”, 
”Orientarea 
profesională întru 
evitarea riscului 
de TFU” 

elevi și tineri conducătorii 
Direcției generale 
învățămînt, ATOFM, 
DASPF, 
Inspectoratului de 
poliție, medicii de 
familie, 
coordonatorul 
Echipei 
multidisciplinare, 
președintele 
consiliului local al 
tinerilor 

  cu 
participare
a 
membrilor 
comisiei 
raionale 
pentru 
combaterea 
TFU 

17.10  activitate de 
informare 

”Prevenirea și 
combaterea 
TFU și a 
violenței în 
familie” 

specialiști, 
beneficiari ai 
serviciilor sociale 

conducătorii 
DASPF și 
ATOFM 

   

14-20.10 
 

publicarea 
materialelor 
informaționale  

”Prevenirea și 
combaterea 
TFU și a 
violenței în 
familie și în 
societate. 
Promovarea 
migrației 
legale” 

populația raionului coordonatorul 
Echipei 
multidisciplinare, 
redacția buletinului 
informativ raional 

   

14–20.10 
 

distribuirea 
materialelor 
informaționale   

”Prevenirea și 
combaterea  
TFU 

populația raionului secretarul Comisiei 
pentru combaterea 
TFU, 
șefii sectoarelor de 
poliție 

   

26.10 ședința Comisiei 
pentru combaterea 

”Cu privire la  
situația în raion 

membrii Comisiei 
pentru combaterea 

secretarul Comisiei 
pentru combaterea 

   



TFU referitor la TFU 
în raion  pentru 
9 luni ale 
anului”, 
”Prezentarea 
informației cu 
privire la 
activitățile 
petrecute în 
cadrul 
Campaniei 
naționale 
”Săptămâna de 
luptă antitrafic”” 

TFU TFU 

16.  Criuleni 19.10 atelier de lucru ”Cu privire la 
pericolul și 
consecințele 
fenomenului 
TFU și a 
fenomenelor 
conexe” 

specialiștii DASPF, 
Direcției Educație, 
Inspectoratului de 
Poliție, procurori, 
reprezentanți ai 
APL de nivelul I 

comisia teritorială 
pentru combaterea 
TFU 

în 
limitele 
bugetul
ui 
aprobat 

Consiliul 
raional 

 

18-24.10 activități informative ”Consecinţele 
TFU” 

cadrele didactice, 
părinţi, specialişti 
cu competențe în 
domeniu 

A.O. „Femeia și 
Copilul — 
Protecție și 
Sprijin” 

 externă 
(organiza
ție 
necomer
cială) 

 

18-24.10 asistenţa și 
consilierea tinerilor 

”Ghidarea 
tinerilor eu 
dizabilităţi 
pentru angajarea 
legală în scopul 
prevenirii TFU” 

tineri cu 
dizabilităţi, 
părinţi 

A.O. „Femeia și 
Copilul – Protecţie 
și Sprijin”, 
Centrul de Resurse 
pentru Tineri 
”UNIT” 

  

18-20.10 mese rotunde ”Rolul Echipei 
multidisciplinare 
în soluţionarea 
cazurilor de 
TFU și violenţa 
în familie” 

membrii 
echipelor 
multidisciplinare  

primarii    

18.10 seminar ”Munca legală șomeri Conducătorul    



peste hotare”   ATOFM 
17.10 seminar ”Implicarea in 

rezolvarea 
problemelor 
copiilor supuşi 
cazurilor de 
ANET și 
susţinerea celor 
din familiile de 
risc” 

directorii adjuncţi 
pe educaţie, 
asistenţii sociali 

conducerea 
Direcţiei Educaţie 

   

18-24.10 ore de dirigenție ”Riscuri și 
consecinţe ale 
încrederii oarbe 
în persoane 
necunoscute: 
fiinţa umană nu 
e de vânzare”   

elevii instituţiilor 
de învăţământ 

conducerea 
Direcţiei Educaţie, 
administraţiile 
instituţiilor 
de învăţământ 

   

18-24.10 concursuri de desen ”TFU în 
viziunea 
copiilor” 

tinerii din raion 
 

Centrul de Resurse 
pentru Tineri 
”UNIT’ 
 

 externă 
(organiza
ție 
necomer
cială) 
 

 

18-24.10 seminare ”Despre TFU, 
adevăruri și 
măsuri de 
protecţie” 

 

 

17.  Orhei pe 
parcursul 
perioadei 

expoziţii de publicaţii ”Cunoaşte-ţi 
drepturile”, ”Ai 
dreptul să ştii”, 
”Şi eu am drepturi” 

publicul larg Biblioteca raională 
”A.Donici”  

   

concursului raional de 
desen și pliante  

“Prevenirea 
TFU” 

Direcţia generală 
Educaţie 

   

expoziţia de desene a 
copiilor beneficiari ai 
centrelor comunitare  

„TFU văzut de 
copii" 

   

 
 
 
 
 
15.10 

lansarea campaniei 
naţionale ’’săptămâna 
de luptă împotriva 
TFU” 

’’Fiinţa umană nu 
este de vânzare”, 
”Eu nu sunt 
marfa”, ”Nu te 
lăsa traficat”, etc. 

Comisia pentru 
combaterea TFU 

   

ore de clasă 
 elevi și tineri instituţiile de    



activităţie extraşcolare 
”Riscurile TFU” învăţământ și centrele 

de creație 
   

distribuirea 
materialelor 
informative  

“Prevenirea și 
combaterea TFU” 

publicul larg     

 
 
 
 
16.10 

ședinţe informative  

”TFU. Etape. 
Prevenire”, 
„Pericolul TFU” 

elevi Direcţia Generală 
Educaţie 

   

mese rotunde  

„Oameni ai 
nimănui. Şapte 
întrebări în 
căutarea 
răspunsurilor”, 
„Şi tu poţi fi o 
victimă” 

studenți 

Colegiul pedagogic 
’’Vasile Lupu”  

   

17.10  

ore informative  

 elevii școlii 
profesionale 

administrația școlii 
profesionale din 
Orhei 

   

derulare de filme 
tematice, discuţii după 
vizionarea filmelor 

 elevi, tineri Biblioteca raională 
”A.Donici”  

   

18.10 lecții publice ”Prevenirea și 
combaterea TFU” 

studenți Colegiul de medicină 
din Orhei 

   

distribuirea 
materialelor 
informative  

’’Fiinţele umane 
nu au preţ”, ”Tu 
poţi avea o viaţă 
fără frică” 

elevi administrația 
instituţiilor de 
învăţământ 

   

19.10 totalul desfăşurării 
campaniei naţionale 
’”săptămâna de luptă 
împotriva TFU” 

 elevi    

20.10 flash-mob ‘'Spune NU 
TFU” 

publicul larg CCM din s.Piatra, 
s.Isacova și com. 
Peresecina 

   

18.  Ocnița 18.10 lansarea săptămânii de 
luptă împotriva TFU 

“Fii informat!” publicul larg 
CT 

 
 
 
 
 
în 
limitele 

  

expoziţie de materiale 
informative  “Spune NU TFU” 

publicul larg DASPF   

23.10 

campanie de informare  

“TFU” elevi  DÎ 
DASPF Consiliul 
local al tinerilor 

  



24.10 publicarea 
comunicatelor de 
presă pe 
www.edit.ocn.md și a 
reţelelor de socializare  

”De viaţa ta 
răspunzi doar tu, 
spune traficului - 
NU!” 

 publicul larg Direcția învățămînt 
și DASPF 
 

bugetului   

24.10 masă rotundă  “Riscurile 
migrației” 

asistenții sociali DASPF   

19.  Bălți 15.10 atelier de lucru „Spunem nu 
TFU” 

20 persoane aflate în 
dificultate 

Serviciul Protecţia 
copilului și a Familiei 

în 
limitele 
bugetul
ui 

  

16.10 dezbateri “Fenomenul 
traficului între 
teorie și măsuri 
practice” 

15 studenţi din 
cadrul facultăţii de 
asistenţă  socială, 20 
asistenţi sociali  

Serviciul de asistenţă 
socială comunitară 

  

pe  
parcursul 
perioadei 

difuzarea spoturilor 
video 

“Povestea unei 
traficante”, 
“TFU -Sclavie 
modernă” 
“Trafic de 
încredere- scurt 
metraj “ 
“Mărturie victimă 
trafic” 

beneficiari și 
personalul DASPF 

Serviciul Protecţia 
copilului și a Familiei 

  

17.10 ședinţă mixtă ”Fenomenul 
traficului în 
rîndul femeilor, 
tinere. Servicii de 
Sprijin și suport 
la nivel local” 

10 tinere mămici 
aflate în evidenţa 
DASPF 

Serviciul Protecţia 
copilului și a Familiei 

  

19.10 şedinţă de supervizare ”TFU, aspecte 
metodologice de 
intervenţie 20 asistenţi sociali  

Serviciul de asistenţă 
socială comunitară 

  

pe 
parcursul 
perioadei 

distribuirea 
materialelor 
informative 

”Servicii de 
suport locale” 

beneficiari ai  
DASPF 
 

Serviciul de 
asistenţă socială 
comunitară, 
Serviciul 
Protecţia 
Copilului și a 
Familiei 

  

19.10 masă rotundă ”Premize și 
impedimente în 
dezvoltarea 
serviciilor 

22 de asistenţi 
sociali  

Serviciul Protecţia 
Copilului și a 

  

http://www.edit.ocn.md/


destinate 
diminuării 
fenomenului 
traficului” 

Familiei 

   
chestionarea 
publicului larg 

“Analiza gradului 
de informare a 
victimelor și 
potenţialelor 
victime TFU . 
Accesul la 
informaţie și 
Servicii” 

publicul larg Serviciul de 
asistenţă socială 
comunitară, 
Serviciul Protecţia 
Copilului și a 
Familiei 

  

18.10 conferinţă de presă ”Doar Tu Poţi 
Rupe Lanţul TFU” 

publicul larg A.O. ”ODFC ”  
 

OAK 
FOUND
ATION 

  

19.10 expoziţie de desen și 
foto 

”Spune Nu TFU” copii și tineri   

19-23.10 training 
”Doar Tu Poţi 
Rupe Lanţul 
TFU” 

tineri AO ODFC,  Liceul 
Teoretic ”G.Coşbuc”,  
Colegiul Politehnic 
Bălţi 

  

12. 10 ședinţă instructivă  ”Acţiuni în cadrul 
saptamînii 
antitrafic” 

angajații IP  administrația IP  
 
 
 
 
 
 
în 
limitele 
bugetului 

  

16-18.10 sesiuni de informare  ”Pericolul TFU, 
legislaţie și 
răspundere” 

elevi și studenţi 
 

şefii sectoarelor de 
poliţie 

  

pe 
parcursul 
perioadei 

oră de diriginţie „Traficul de fiinţe 
umane - factor 
distructiv al 
mediului social în 
formarea 
personalităţii”. 

elevi și părinţi DÎTS, managerii și 
directorii adjuncţi 
pentru educaţie 

  

training ”Dezvoltarea la 
copii a abilităţilor 
de auto- protecţie 
faţă de riscurile 
din mediul 
înconjurător” 

elevi DÎTS, managerii și 
directorii adjuncţi 
pentru educaţie 

  

activitate 
extracuriculară 

„TFU -mit sau 
realitate” 

adolescenţi și tineri Secţia Tineret și 
Sport, pedagogii 

  



concursuri de graffiti 
și desene pe asfalt 

”Să luptăm 
pentru un viitor 
sigur!” 

organizatori   

20.  Dondușeni 15-20.10  
 

expoziţie de carte  „TFU – fenomen 
global” 
 

publicul larg 
 

 
 
 
 
Centrul Raional de 
Documentare și 
Informare  

   

16.10 discuţii tematice  „Riscul de a 
deveni victimă a 
TFU” 

elevii cl. a vii-a 
 

   

18.10  lecţie publică  „Modalităţi de 
combatere a 
TFU” 

membrii clubului 
„vîrsta de argint” 

   

19.10 
 

derulare de filme    „Combaterea  
TFU” 

tineri    

15-20.10   
 

dezbateri în cadrul 
orelor de ”dezvoltare 
personală” și 
”educația pentru 
societate”   

”Protecția 
copilului” 

elevii din instituțiile 
de învățământ din 
raion 

Cadrele didactice    

18-20.10 training ,,De la speranță la 
disperare. Mit 
despre TFU”. 

președinții consiliilor 
de elevi 

Serviciul Asistență 
Psihopedagogică 

   

21.  Căușeni pe  
parcursul 
perioadei 

ore de discuții  
 
 
”Combaterea 
TFU” 

elevii cl. a ix-xii-a CT Căușeni, EMT 
CAP Căușeni, 
DASPF 

   
mese rotunde  reprezentanții 

instituțiilor de 
învățământ și ai 
serviciilor 
desconcentrate și 
descentralizate 

   

22.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-25.10 activități  de 
informare/lecţii/distri
buirea materialelor 
informative 

„Riscurile și 
consecințele 
fenomenului 
migrației ilegale 
și consecințele 
TFU”  

elevi din cadrul 
instituţiilor de 
învăţământ 

Inspectoratul de 
politie, Procuratura, 
DASPFC 

   

expoziţie de carte “Nu TFU” vizitatorii bibliotecii  
 
 
Biblioteca publică 
orăşenească 

   
expoziţie de desen “TU văzut de 

copii” 
elevii şcolii de arte    

18.10 difuzare spoturi 
publicitare antitrafic 

“TFU în 
Moldova2 

tineri     



Șoldănești 19.10 masă rotundă  “Nu TFU”     
 
 
 
 
18-25.10 

ore de educaţia 
civică 

„Consecințe ale 
TFU” 

elevii claselor IX –
XII  

 
Instituțiile de 
învățămînt liceale  

   

adunare de părinți   ,,TFU- problema 
sec.XXI” 

părintii elevilor 
claselor IX –XII 

   

concurs de desen  ,,Consecințele 
TFU” 

elevii din clasele 
V- IX  

cadrele didactice, 
conducătorii de 
cercuri artistice 

   

difuzare filme 
documentare 

„Lupta 
împotriva TFU” 

copii Centrul de Creație a 
Copiilor  

   

25.10 concurs de desen pe 
asfalt 

„Lupta 
împotriva TFU” 

copii din grupele 
mari  

Centrul de Creație a 
Copiilor 

   

23.  Hînceşti 18.10 conferință de presă 
de lansare a 
campaniei 

”Mobilizarea 
asistenților 
sociali pentru a 
întreprinde 
acţiuni de 
sensibilizare și 
informare a 
societăţii asupra 
gravităţii și 
consecințele 
fenomenului 
TFU 

 Coordonatorul 
EMT raionale 

   

22.10 atelier de lucru   ”Funcționarea 
SNR în 
Republica 
Moldova” 

asistenți sociali Coordonatorul 
EMT raionale, 
Șef serviciului 
Asistență Socială 
Comunitară 

   

19.10  
mese rotunde  

”Rolul EMT în 
soluționarea 
cazurilor în 
cadrul SNR și 
Mecanismul 
intersectorial de 
cooperare” 

specialiști cu 
competențe în 
domeniu 

Coordonatorul 
EMT raionale 
 

   

24.  Taraclia    
 

publicarea 
articolelor 

”Serviciile 
sociale pentru 

publicul larg Ziarul ”СВЕТ” 2000 
lei 

  



 
 
 
 
 
 
18-24.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-24.10 

potențialele 
victime ale 
TFU” 

lecții publice ”Confiscarea 
proprietății 
dobîndite prin 
săvîrșirea 
infracțiunilor de 
TFU. 
Compensarea 
prejudiciilor 
victimelor 
TFU”, 
”Informarea 
victimelor și 
martorilor TFU 
privind 
drepturile sale 
procesuale” 

elevi Procuratura 
raională 

   

activități de 
asigurarea e 
evidenței la medicul 
de familie  

 persoane din grupul 
de risc (familii 
defavorizate, copii 
rămași în urma 
migrației părinților, 
persoane care 
migrează periodic, 
etc.)  

medicii de familie    

diseminarea 
materialelor 
informative 

”Prevenirea 
TFU și a 
traficului de 
copii” 

publicul larg DASPF    

masa rotundă  ”Riscurile și 
consecințele 
TFU” 

Beneficiarii 
DASPF 

   

întîlniri în grupuri 
mici 

”Fenomenul 
TFU, violența în 
familie și 
necesitatea 

familiile din grupul 
de risc 

   



îngrijirii și 
supravegherii 
copiilor” 

activități de 
informare 

”Aspecte 
privind migrația 
legală” 

populația raionului Inspectoratul de 
poliție 

   

consultații 
individuale 

”Prevenirea 
TFU și aflarea 
legală peste 
hotarele țării” 

   

25.  Chişinău 18.10 activități de 
informare    

”Săptămâna de 
luptă împotriva 
TFU” 

elevi DGECTS, 
instituțiile de 
învățământ 

   

18-25.10 organizarea și 
desfășurarea orei la 
modulul „asigurarea 
calității vieții” din 
cadrul disciplinei 
”dezvoltarea 
personală” 
 

”Asigurarea 
calității vieții” 

elevi Instituțiile de 
învățământ  

   

18-25.10 ședințe tematice  ”Copilul singur 
acasă” 

părinții  Instituțiile de 
învățământ 

   

18-25.10 ateliere de formare  ”Metodologia, 
obiectivele, 
standardele, 
principiile și 
intervenții în 
situațiile de 
ANET al 
copilului” 

cadrele didactice DGECTS, 
instituțiile de 
învățământ 

   

19.10 concursuri de eseuri 
și fotografii 

„Nu TFU!” elevi  
  

Instituțiile de 
învățământ 
  

   

22 .10 concursul de desen și 
afișe 

„Nu TFU!”    

23 .10 întâlniri cu consiliile 
locale ale tinerilor, 
agenții economici, 

„Lupta 
împotriva 
traficului ” 

elevii, cadrele 
didactice, părinții  

DGECTS, 
instituțiile de 
învățământ 

   



ONG-urile 
24 .10 organizarea și 

desfășurarea  mesei 
rotunde  

„TFU. Probleme 
și soluții” 

cadrele didactice, 
părinții, elevii 

DGECTS, 
instituțiile de 
învățământ 

   

25 .10 ședința comisiei 
pentru protecția 
drepturilor copilului 
din instituțiile de 
învățământ 
 
 

”Prevenirea și 
asistența 
multidisciplinară 
a copiilor 
victime ale 
abuzului, 
neglijării, 
exploatării, 
traficului. 
Totalurile 
desfășurării 
Săptămânii de 
luptă împotriva 
traficului de 
ființe umane” 

elevii, părinții  Instituțiile de 
învățământ 
  

   

  18-25.10 difuzarea filmelor 
documentare și 
artistice 

„Antitrafic ” elevi, părinți, 
cadrele didactice  

   

18-25.10 flashmob „Nu TFU” elevi, părinți DGECTS, 
instituțiile de 
învățământ 

   

  18–25.10 concursul sportiv „Eu, mama și 
tata – familie 
fericită” 

elevi, părinți Instituțiile de 
învățământ 

   

18.10 
 
 
 
 
 

masă rotundă   „Un copil 
informat  este un 
copil protejat” 

copii cu vârsta 
cuprinsă între 11-
18 ani 

CCCT (CCCT) 
”Speranţa”, 
,,Convorbitorul” și 
,,Evrica” 

   

20.10 
 
 
 

activitate de grup „Părintele meu – 
prietenul meu” 

copii și părinţi CCCT ”Speranţa”, 
,,Convorbitorul” și 
,,Evrica” 

   



 
22.10 activitate educativă  

 
,,Un mesaj 
pentru tine” 

copiii cu vârsta 
cuprinsă între 14 și 
18 ani 

CCCT ,,Speranţa” 
și ,Convorbitorul” 

   

23.10 concursul desenelor ,,Eu ştiu să mă 
protejez” 

copiii cu vârsta 
cuprinsă între 11 și 
18 ani 

CCCT ”Speranţa”, 
,,Convorbitorul” și 
,,Evrica” 

   

24.10 seminar  ,,Demnitatea 
femeii 
contemporane” 

fete cu vârsta 
cuprinsă între 13-
18 ani 

CCCT ,,Speranţa” și 
,,Convorbitorul” 

   

25.10 flashmob ,,Prevenirea și 
combaterea 
TFU”  

copiii cu vârsta 
cuprinsă între 11-
18 ani 

CCCT ,,Speranţa”, 
,,Convorbitorul” și 
,,Evrica” 

   

18.10 activități de 
informare 

„Lupta 
împotriva TFU” 

copiii din familii 
social vulnerabile; 
copiii în conflict cu 
legea 

CCCT „Vatra”, 
„Eurica” și„Start” 
  

   

19.10 concurs de desen „Sunt mic și am 
nevoie de 
protecție” 

   

20.10 
25.10 

concurs sportiv „Libertatea e în 
mâinile noastre” 

   

22.10 masă rotundă „Combaterea 
TFU și 
promovarea 
egalității de gen” 

specialişti din 
cadrul DPDC  

DPDC Buiucani    

23.10 atelier de lucru „Nu fi victimă a 
traficului” 

CCT„Vatra”    

 atelier de lucru „Siguranța vine 
din familie” 

CCCT „Eurica”       

 atelier de lucru ,,De la speranţă 
la disperare” 

CCCT „Start”    

24.10 masă rotundă „Care sunt 
organele de 
drept și rolul 
acestora în 
prevenirea 
TFU” 

asistenţi sociali și 
asistenţi medicali 
din suburbii 

DPDC Buiucani    

18.10 oră instructiv-
educativă 

„TFU - un 
fenomen 

copii cu vârsta de 
10-12 ani 

CCCT 
„Fantastic” 

   



global” 
19.10 seminar cu elemente 

de training 
„Traficul de 
persoane – 
sclavie a 
secolului XXI” 

adolescenţi cu 
vârsta de 14-18 ani 

CCCT „Andrieş”    

19.10. 
2018 

lecție informativă „Tu nu ești 
marfă!” 

copii cu vârsta de 
8-12 ani 

CCCT „Florile 
Dalbe” 

   

24.10. 
2018 

lecție profilactică   ”Metode de 
precauție ale 
copiilor care cad 
pradă 
traficanților de 
persoane” 

copii cu vârsta de 
10-12 ani 

CCCT „Buburuza”    

19.10 dezbateri 
în cadrul ședinței 
școlii de voluntariat 

„Traficul de 
persoane – o 
problemă 
socială” 

voluntari CCCT 
„ Atlant” 

   

19.10 seminar pentru 
adolescenţi 

„Trăiește 
în siguranță!” 

copii,  părinţi, 
 

CCCT „Speranța “    

22.10 discuţii cu copiii „Fii atent în 
stradă!” 

copii, părinţi, 
 

CCCT „Steaua”    

24.10 masă rotundă „Fiinţele umane 
nu au preţ” 

copii, părinţi, 
 

CCCT „Andrieş”    

25.10 oră instructiv - 
educativă 

„Fii vigilent la 
cunoştinţele 
ocazionale!” 

copii, părinţi, 
 

CCCT „Atlet”    

20.10 flashmob „Tu poți preveni 
traficul de ființe 
umane!” 

voluntari CCCT 
 „Atlant” 

   

25.10 concurs de desene și 
postere 

„Eu nu sunt 
marfă!” 

copii, părinţi 
 

CCCT 
„Atlant”, „Steaua”,  
„Andrieș” 

   

18.10 discuţie „Fii atent 
copile!” 

copii, părinţi, 
 

CCCT „Cosmos”    

20.10 maraton sportiv  
„Spune Nu 
traficului!” 

copii, părinţi 
 

CCCT „Atlet”, 
„Spartanii” 

   

18.10 
ora15:30 

concurs de desene copii, tineri CCCT ,,Orizont”, 
DPDC Botanica  

   



18.10 
ora15:30 

dispută  „O viaţă 
frumoasă fără 
TFU” 

copii, tinerii CCCT ,,Satelit”, 
DPDC Botanica  

   

18.10 
ora15:30 

concurs de desene „Eu nu sunt 
marfă” 

copii, tinerii CCCT ,,Sparta”, 
DPDC Botanica  
 

   

19.10,  
ora 15:00 
 

dispută  „TFU - încălcare 
a drepturilor și 
libertăţilor 
copilului” 

copii, tinerii CCCT ,,Ştafeta”, 
DPDC Botanica  
 

   

19.10,  
ora 15:30 
 

masă rotundă  „Traficul de 
copii poate fi 
prevenit” 

copii, tinerii CCCT ,,Codrii”, 
DPDC Botanica, 
şcoala pas cu pas 

   

19.10, 
 ora 15:30 

disput în comun cu  ,,Copiii –pradă 
uşoară a 
traficului” 

copii, tinerii CCCT ,,Flacăra”, 
DPDC Botanica, 
Biblioteca ,,M. 
Lomonosov” 

   

20.10, 
ora 
12:00 

discuție  ,,Sărăcia distruge 
omenia” 

copii, tineri CCCT ,,Viitorul”, 
DPDC Botanica 

   

22.10, 
ora 
14:30 

dispută  „Stop, TFU!” copii, tinerii CCCT ,,Sparta”, 
DPDC Botanica  

   

23.10 
ora 
15:30 

activitate profilactică  ,,Atenţie! TFU!” copii, tineri CCCT ,,Orizont”, 
DPDC Botanica  

   

23.10 
ora 
15:30 

joc de rol „Stop, traficului 
de copii!” 

copii, tineri CCCT ,,Codrii” 
DPDC Botanica 

   

23.10 
ora 
16:00 

discuţie individuală „Consecinţele 
TFU.” 

copii CCCT ,,Ştafeta”, 
DPDC Botanica  

   

23.10 
ora 
16:00 

masă rotundă „Cine poate 
deveni victimă a 
TFU?” 

copii, tineri CCCT ,,Cosmos”, 
DPDC Botanica  

   

24.10 
ora 
16:00 

disput  „Riscurile și 
consecințele 
TFU” 

copii, tineri CCCT ,,Albatros”, 
DPDC Botanica 

   



24.10or
a 16:00 

flashmob 
elaborarea gazetei de 
perete 

,,Să spunem NU 
traficului de 
copii!” 

copii, tineri CCCT ,,Viitorul”, 
DPDC Botanica 

   

25.10 
ora 
15:00 

concurs de desene ,,Stop TFU!” copii, tineri CCCT ,,Satelit”, 
DPDC Botanica 

   

25.10 
ora 
15:00 

flashmob  ,,Copiii-pradă 
uşoară a TFU” 

copii, tineri CCCT ,,Sparta”, 
DPDC Botanica 

   

25.10 
ora 
15:00 

concurs de desen pe 
asfalt 

,,Nu traficului 
de copii!!!!” 

copii, tineri CCCT ,,Codrii”, 
DPDC Botanica 

   

18.10-
19.10.1
8 

masă rotundă, 
ateliere de lucru 
pentru specialiști, 
dezbateri tematice, 
seminare de instruire 

„TFU poate fi 
prevenit”, 
„Identificarea 
victimelor 
TFU”, 
„ Împreună 
putem!”  

colaboratorii 
medicali, asistenţii 
sociali, lucrătorii 
sociali 

Asociațiile 
medicale teritoriale 
Spitalele clinice 
municipale, 
DAS 

   

18.10-
19.10.1
8 

publicarea 
comunicatului de 
presă   

„Săptămâna de 
luptă împotriva 
TFU” 

colaboratorii 
medicali, 
colaboratorii das 
teritoriale, 
comunitatea, mass-
media 

Asociațiile 
medicale 
teritoriale, 
Spitalele clinice 
municipale 

   

19.-
22.10.1
8 

ședințe comune  ”Profilaxia 
combaterii 
TFU” 

angajații 
instituțiilor 
medicale 

Asociațiile 
medicale 
teritoriale, 
Spitalele clinice 
municipale 

   

19.10-
24.10 

atelier de lucru   ”Fortificarea 
mecanismelor 
de colaborare 
intersectorială” 

medicii de familie 
asistenții medicali, 
asistenţii sociali  

Asociațiile 
medicale 
teritoriale, 
DAS 

   

 masă rotundă  „Prevenirea 
traficului de 
organe, ţesuturi 
și celule prin 

şefii secţiilor 
medicale; 
medicii de familie; 
asistenţii medicali 

Spitalele Clinice 
Municipale 

   



organizarea și 
supravegherea 
activităţilor de 
transplant în 
Republica 
Moldova” 

superiori 

 dezbateri   „Studiul de 
analiză 
comparativă a 
fenomenului de 
TFU. Provocări. 
Soluţii” 

șefii secțiilor 
medicale;  
medicii de familie; 
asistenţii medicali 
superiori 

IMSP SCM 
„Sfânta Treime” 

   

18.10 publicarea liniilor 
fierbinți 

 pacienții, vizitatorii 
și personalul 
instituției 

Asociațiile 
medicale 
teritoriale, 
Spitalele clinice 
municipale 
 

   

18-22.10 seminare „Aspectele 
generale ale TFU” 
 

pacienții din toate 
secțiile spitalelor 
clinice municipale, 
familiile lor 

Spitalele clinice 
municipale 

   

19-24.10 distribuirea 
materialelor 
informative  

„Prevenirea și 
combaterea 
TFU” 

mediul online, 
pacienții, vizitatorii 
și personalul 
instituției 

Asociațiile 
medicale 
teritoriale, 
Spitalele clinice 
municipale 

   

  18-24.10 întâlniri  cu 
voluntarii CSPT 
sectoriale și 
distribuirea de 
pliante și broşuri cu 
tematică specifică  
în cadrul unor 
minicampanii 
stradale de 
informare a 
populaţiei 

„Spunem NU 
TFU” 

pacienții și 
vizitatorii 
instituțiilor 
medicale publice 
municipale 

Asociațiile 
medicale teritoriale 
 

   



18-24.10 activităţi 
extracuriculare, 
artistice și culturale  

„TFU este 
inuman” 

elevii, tinerii, 
adolescenții 

Asociațiile 
medicale teritoriale 
 

   

18-25.10 puncte de informare 
cu expoziţie de 
materiale 
informaționale 

„Ce trebuie să 
cunoști despre 
TFU?” 

pacienții și 
vizitatorii  
instituțiilor 
medicale publice 
municipale  

Asociațiile 
medicale 
teritoriale, 
Spitalele clinice 
municipale 

   

18-24.10 ore instructiv-
educative cu difuzare 
de filme artistice și 
documentare 
tematice 
 

„Ce este  TFU,  
cum poate fi 
prevenit”, 
„Riscul de trafic 
în rândul 
tinerilor” 

instituțiile de 
învățământ 
preuniversitar, 
colegii 

Asociațiile 
medicale teritoriale 
 

   

19.10 masă rotundă  ,,Traficul de 
copii poate fi 
prevenit” 

copii, tineri, 
adolescenții, 
părinții, îngrijitorii 

Centrele 
comunitare din 
teritoriu 

   

 19- 22.10 masă rotundă „Trafic, 
migrație, 
angajare ilegală 
la muncă peste 
hotare”. 
„Riscul de trafic 
poate fi prevenit” 

copii, tineri, 
adolescenți, 
cuplurile tinere 
pacienți ai secțiilor 
cu profil terapeutic 

Spitalele clinice 
municipale 

   

18-25.10 consiliere anonimă 
cu testarea la HIV 

„Prevenirea 
infecției HIV” 

anonim Asociațiile 
medicale teritoriale 

   

23-25.10  lecții tematice „Prevenirea 
abandonului de 
copii”; 
„Lupta 
împotriva TFU” 

gravidele, lăuzele Asociațiile 
medicale teritoriale 
SCM nr.1. MM 
nr.2 

   

23.10  flashmob „Stop TFU” asistenții medicali, 
gravidele, lăuzele 

SCM nr.1    

24.10  flashmob „TFU este 
inuman” 

trecătorii din 
parcul „Valea 
trandafirilor” 

CSPT AMT 
Botanica 

   

 19-24.10  vizite la domiciliu în 
scopul identificării 

„Prevenirea 
TFU” 

familiile social- 
dezavantajate 

Asociațiile 
medicale 

   



familiilor cu risc 
medico-social și 
întreprinderea 
măsurilor de 
soluționare a 
problemelor 

teritoriale, 
DAS 

25.10  totalizarea 
activităților și 
prezentarea 
rapoartelor privind 
desfășurarea 
Campaniei naționale 
„săptămâna de luptă 
împotriva TFU” 

  Asociațiile 
medicale 
teritoriale, 
Spitalele clinice 
municipale, 
DAS 

   

20.10 dezbatere 
 

„Protejează-te 
on-line: 
siguranța pe 
net” 

adolescenții de 
vârsta 14-16 ani 

Biblioteca „Târgu-
Mureş” 

   

19.10 concurs de desene    „TFU, sclavia 
sec. XXI” 
 

adolescenții de 
vârsta 10-16 ani 

Biblioteca 
„Transilvania” 

   

22.10 training „Cine pot fi 
victime ale 
TFU?” 

adolescenții de 
vârsta 16+ 

Biblioteca „Codru”    

19.10 concurs de desene     „STOP TFU! ” 
 

adolescenții de 
vârsta 10-13 ani 

Biblioteca  
„Traian” 

   

18.10 dezbatere 
 

„Să salvăm 
omenirea” 

adolescenții de 
vârsta 14-16 ani 

Biblioteca  
„H. Botev” 

   

18.10 
 

vizionare de film „Indiferenţa ne 
face complici! O 
campanie 
împotriva TFU” 

adolescenții de 
vârsta 10-13 ani  

  
Biblioteca          
„M. Ciachir” 
  

   

21.10 
 

revistă bibliografică      „Informează-te, 
să nu fii 
păcălit!”, 
„Uniunea 
Europeană pentru 
combaterea TFU” 

adolescenții de 
vârsta 14-16 ani 

   



22.10 
 
 

prezentare de  
site-uri    

„EU anti-
trafficking 
website” 

adolescenții de 
vârsta 14-16 ani 

   

19.10 discuție/ 
dezbatere 

„Prevenirea 
violenței în 
familie” 

adolescenții de 
vârsta 16-17 ani 

Biblioteca  „V. 
Belinski” 

   

18.10 zi de informare „STOP- 
traficului de  
ființe umane” 

tineri din 
comunitate 

 
 
 
 
Biblioteca  
„Maramureş” 
  
  
  

   

19.10 discuție 
  

„Viitorul meu”  
 
 
 
copiii de vârsta 5-18 
ani 
  
  
    

   
23.10 „Minorii nu 

trebuie sa fie 
exploatați” 

   

24.10 discuție „Riscul de a 
deveni victimă” 

   

25.10 discuție „Folosește 
internetul cu 
grijă-traficul de 
minori are fețe 
ascunse!” 

Biblioteca 
„Maramureş” 

   

20.10 vizionarea 
materialelor video   

„Atenție! 
Ţie ţi se poate 
întâmpla la fel” 

adolescenții de 
vârsta 12-14 ani 

Biblioteca   
„A. Russo” 
  

   

22.10 expoziție de postere 
și desene             

„Stop trafic! ” adolescenții de 
vârsta 10-16 ani 

   

18.10 dezbateri    „Sunt în 
siguranţă pe 
strada mea” 

copiii de vârsta de 
7 ani +      

Biblioteca           
„L. Rebreanu” 
  

   

20.10 „Internetul și 
adolescenţii” 

adolescenții de 
vârsta 15-18 ani    

   

18.10 concurs de desene pe 
asfalt    

„Stop TFU” adolescenții de 
vârsta 10-13 ani 

 
Biblioteca  
„N. Titulescu” 

   

19 .10 discuție/dezbatere 
după vizionarea 
filmului documentar   

„Fenomenul 
TFU” 

adolescenții de 
vârsta 12-14 ani 

   

18.10 „Ziua 
Europeană de 
luptă împotriva 
TFU” 

adolescenții de 
vârsta 15+ani  

 
 
 
 

   



25.10 lecție publică „TFU și 
egalitatea de 
gen” 

adolescenții de 
vârsta 16-18 ani 

 
Biblioteca „Ovidius” 
  

   

21.10 prezentare de carte „Lina,  autor Ion 
Anton (invitat 
autorul)” 

adolescenții de 
vârsta 16-18 ani 

   

22.10 reviste bibliografice  „TFU și 
egalitatea de 
gen” 

adolescenții de 
vârsta 15-17 ani 

   

19.10 expoziţie de artă „Ziua 
Europeană 
Antitrafic ” 

adolescenții de 
vârsta 14-16 ani 

 
 
 
 
Biblioteca   
„T. Arghezi” 

   

18.10 dezbateri  „Ziua 
Europeană de  
luptă împotriva 
TFU” 

adolescenții de 
vârsta 15-17 ani 

   

23.10 lecţie publică „Săptămâna 
antitrafic: riscuri 
și consecinţe” 

adolescenții de 
vârsta 14-19 ani 

   

25.10 vizionare de film „Proiectare 
filmică despre 
riscurile 
migrației 
ilegale” 

adolescenții de 
vârsta 16 + ani 

   

18.10 concurs de desen „Наши дети – 
не товар!” 

adolescenții de 
vârsta 10-12 ani 

 
Biblioteca     
„L. Ukrainka” 

   

21.10   vizionarea filmelor și 
documentelor video   

„Куда исчезают 
дети?” 

adolescenții de 
vârsta 12-14 ani 

   

20.10 lecție publică  „Despre TFU” 
 

adolescenții de 
vârsta 12-14 ani           

 
 
 
 
Biblioteca  
„Târgovişte” 
  

   

21.10 concurs de creație „Nu TFU! ” adolescenții de 
vârsta 10-12 ani           

   

22.10 prezentare de carte „Singur în fața 
sorții de Stella 
Enachi” 

adolescenții de 
vârsta 16-18 ani    

   

18.10 revistă bibliografică „Despre TFU” adolescenții de 
vârsta 12-14 ani   

   

19.10 discuție /dezbatere „Traficul de adolescenții de Biblioteca    „M.    



ființe este 
INUMAN!” 

vârsta 14-17 ani    Drăgan” 

24.10 ciclul de discuții-
dezbateri 

„Fii atent, 
copile!” 

adolescenții de 
vârsta 9-12 ani 

 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca   
 „A. Mickiewicz” 
  
 

   

18.10 training „TFU - sclavia 
secolului XXI” 

adolescenții de 
vârsta 15-18 ani 

   

20.10 distribuirea 
pliantelor 

„TU nu ai preț!” 
 

adolescenții de 
vârsta 7-17  ani 

   

21.10 expoziție de desene „Deschide ochii” 
 

adolescenții de 
vârsta 9-13 ani 

   

22.10 proiectarea filmelor 
informative 

„TFU” adolescenții de 
vârsta 10-15 ani 

   

25.10 zi de informare „Internet mai 
sigur pentru 
copii”  

adolescenții de 
vârsta 14+ani  

   

18.10 conferință „Traficat – vise 
spulberate” 

adolescenții de 
vârsta 14-18 ani 

    Centrul 
Academic  
„M.Eminescu” 

   

19.10 dezbatere   „Poți fi victimă 
a traficanților 
prin intermediul 
tehnologiilor 
informaționale” 

adolescenții de 
vârsta 16-18 ani 

Centrul Academic 
„M.Eminescu” 
 

   

20.10 concurs de eseuri „Dacă te supui 
fără voie, ești 
sclav; dacă te 
supui cu voie 
ești servitor”  
 

adolescenții de 
vârsta 14-18 ani 

Centrul Academic 
„M.Eminescu” 
 

   

22.10 lecție publică „Siguranţa 
copiilor pe 
Internet” 

adolescenții de 
vârsta 14-15 ani 

 
 
 
 
Biblioteca 
Municipală 
„B.P.Hașdeu” 

   

24.10 lecție publică „TFU – fii 
informat, fii 
protejat” 

adolescenții de 
vârsta16-18 ani      

   

25.10 sesiune de informare Difuzarea 
spoturilor video,  
bazate pe 

adolescenții de 
vârsta16-18 ani      

   



mărturiile 
victimelor TFU 

22.10 dezbatere    „Violența în 
familie” 
 

tinerii de vârsta 21 +   Biblioteca Publică 
de Drept 

   

18–25.10 
 
 

repartizarea 
materialelor 
informaționale 

„Săptămâna de 
luptă  
împotriva TFU” 
 

adolescenții de 
vârsta 15 18 ani; 
persoanele de 
vârsta 19– 50 ani 

 
 
 
Biblioteca           
„O. Ghibu” 
 

   

24.10 
 

difuzare video 
 

„TFU în 
Moldova„ 

tinerii de vârsta18+    
 

   

Partenerii de implementare – organizații necomerciale 
26.  A.O.”CNFACEM” 18-25.10 activităţi de 

informare 
“Prevenirea și 
combaterea 
TFU” 

publicul larg    conform 
solicitărilor  

 


