
Proiect 

Matricea activităţilor pentru desfăşurarea  

Campaniei naţionale “Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”  

 

09.00- 13.00 

 

Şedinţa cu secretarii Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU. Prezentarea 

recomandărilor Raportului „Rolul şi capacitatea Comisiilor teritoriale  în realizarea 

politicilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi 

implicarea organizaţiilor neguvernamentale în acest proces” 

 

Distribuirea leafletelor  în cooperare cu partenerii de implementare a politicilor 

naţionale antitrafic.  

Secretariatul 

Permanent, 

Laurenția 

Filipschi, 

Misiunea OSCE în 

Moldova, 

OIM 

Parteneri de 

implementare  

Sala de şedinţe, 

et. I, Casa 

Guvernului, 

intrarea din str. 

Puşkin 

 

 Elaborarea afișelor și fly-ere, de către Secretariatul permanent in parteneriat cu 

OSCE, 2000 și 3000 bucati.  

 

SP, 

Misiunea OSCE în 

Moldova, 

Terre des Hommes  

  

Joi, 15 octombrie 2015 

15-21 octombrie 2015 

 

Ora  ACTIVITATEA Responsabili 

/Parteneri 

Localitate Costuri 

(lei) 

Mesajul Săptămânii antitrafic 

 

10 ani a Convenției Consiliului Europei  privind Lupta Împotriva Traficului de Ființe Umane  

Vineri, 9 octombrie 2015 (activitate preparatorie Săptămânii Antitrafic) 

 

Nivel central 

8.00 

 

Lansarea Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe 

umane”. Plasarea comunicatului de presa pe site-ul www.antitrafic.gov.md 

Secretariatul 

Permanent 
www.antitrafic.

gov.md  

 

10.00 -11.00  

 

Conferință de presă cu privire la lansarea Campaniei naţionale „Săptămâna de 

luptă împotriva traficului de fiinţe umane” 

Mesajul Campaniei “10 ani de la semnarea Convenției Consiliului Europei împotriva 

traficului de ființe umane”.  

Secretariatul 

permanent ,  

MMPSF, 

OSCE, PG,  

CI „La Strada”,  

alţi parteneri  

  

Sala de ședințe, 

et. IV, MMPSF, 

str. V. 

Alecsandri, nr.1   

 

Nivel local 

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


 Activitate informativă de grup: 10 ani de la semnarea Convenţiei Consiliului Europei 

împotriva traficului de fiinţe umane  

IP Centrul 

Asistenţă şi 

Protecţie a 

VTFU, Căuşeni; 

  

 Elaborarea şi distribuirea pliantului „Realitatea poate fi alta”, prin care populaţia este 

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. (200 bucăți)  

IP Centrul 

Maternal  „Pro 

Familia din 

Căuşeni” 

  

Vineri, 16 octombrie 2015 
 

10.00 Plasarea pe parcursul Săptămâni antitrafic a figurinelor umane în incinta Bibliotecii 

municipale B. P. Hasdeu pe parcursul întregii săptămâni antitrafic. 

Secretariatul 

permanent,  

Biblioteca 

municipală. 

 

Biblioteca 

municipală  

B.P.Hasdeu,  

Ștefan cel Mare 

Nr.148 

 

12.00 – 14.00 Prezentarea Raportului de analiza strategică „Monitorizarea situației privind traficul 

de ființe umane – analiza stării și dinamicii infracționale pentru anul 2014”. Discuţii 

pe marginea constatărilor și recomandărilor Raportului.  

CIJ,  CCTP, PG, 

SP, OIM, OSCE  

 Sala de 

conferinţe a 

Centrului de 

Informare 

NATO, str. 

Bănulescu-

Bodoni, 2 A 

 

19.00  Proiecţia filmului “Sestre” (Sisters) realizat  în 2011 cu suportul autorităților din 

Republica Sârba și a organizaților internaționale, filmul este bazat pe fapte reale, și 

prezintă povestea a două surori, care decid să plece în străinătate spre un viitor mai 

bun. Din păcate, călătoria lor va lua o direcție neașteptată.  

 

Misiunea OIM in 

RM,  

APC  

Tipografia 5, 

Chișinău, str. 

Vlaicu Pircalab, 

45. 

 

Nivel local 

 Difuzarea spoturilor video bazată pe mărturiile victimelor traficului de fiinţe umane  

şi a violenţei în familie pentru beneficiarii ambelor centre . Participanţii au fost 

cunoscuţi  cu semnele de identificare, formele traficului de fiinţe umane şi modurile 

de recrutare, care este diferenţa  între contrabanda de oameni şi traficul de fiinţe 

umane. 

IP Centrul 

Maternal  „Pro 

Familia din 

Căuşeni” 

Sediul IP Centrul 

Maternal  „Pro 

Familia din 

Căuşeni” 

 

Sâmbătă, 17 octombrie 2015 
 

15.00-17.00  ATiP Moldova va organiza expoziție de artă privind marcarea Zilei Europene 

Antitrafic. Artiştii din întreaga ţară vor prezenta obiecte de artă reflectând problema 

traficului de fiinţe umane. Lucrările vor fi afișate în cadrul expozițiilor la Chişinău, 

Bălţi şi Cahul. Obiectele de artă vor fi disponibile pentru cumpărare, cu o parte din 

ATiP Moldova  

Biblioteca 

municipală 

B.P.Hașdeu,  

Biblioteca 

municipală  

B.P.Hasdeu,  

Ștefan cel Mare 

 



încasările obținute, se vor face donații pentru organizaţii de la nivel local pentru a 

sprijini eforturile lor anti-trafic.   

Secretariatul 

permanent,  

Ministerul 

Culturii,  

Nexus.  

Nr. 148, 

Chișinău,  

Bălți,  

Cahul.  

Luni, 19 octombrie 2015 

 
12.00 – 13.30  Prelegere publică pentru studenții facultăților de drept și de Relații internaționale și 

Științe politice a Institutului de Relații Internaționale din Moldova (IRIM)  

SP, 

IRIM, 

MAI (CCTP),  

MAEIE  

(Direcția 

Consulară), 

Misiunea OSCE în 

Moldova  

str. Puşkin 54  

mun. Chişinău  

Moldova 

 

 

 

Nivel local 

 1 activitate de grup realizată de către jurist,  pentru  informarea beneficiarelor despre 

legislaţia RM,  care reglementează drepturile şi obligaţiile acestora în domeniul 

traficului de fiinţe umane. 

IP Centrul 

Maternal  „Pro 

Familia din 

Căuşeni” 

Sediul IP Centrul 

Maternal  „Pro 

Familia din 

Căuşeni” 

 

Marți, 20 octombrie 2015 
 

13.00 – 16.00 Forumul European pentru angajare „Misiune Realizabilă”, vor participa elevii 

claselor a 9-a din 2 şcoli internat din Ciadîr-Lunga si Leova,  în vederea socializării 

şi informării elevilor despre oportunităţile de angajare în cîmpul muncii. 

Copii vor vizita standurile companiilor prezente la Forum, vor participa la întâlniri 

cu mediul business, Universități și alte școli profesionale.  

OSCE Viena, 

Camera de Comerț 

a Franței, 

SP,  

Centrul 

„ARTICO”, 

or. Chişinău 

Centrul 

„ARTICO”, 

Or. Chişinău 

 

16.00-17.30  Donație de carte de specialitate în domeniul prevenirii și combaterii traficului de 

ființe umane și o întâlnire publică cu voluntarii din domeniu aferent 

SP, 

Junior 

Achievement  

(Laurentia 

Filipschi), 

Misiunea OIM in 

Moldova,  

LT “Onisifor 

Ghibu”, 

Parteneri de 

Biblioteca 

municipală 

B.P.Hasdeu,  

Ștefan cel Mare 

Nr.148 

 



 

implementare   

17.00 – 18.00  FLASH MOB 

Scop: sensibilizarea opiniei publice la procesul necontrolat al emigrării ilegale al 

părinţilor din ţară, copiii lor fiind rămaşi fără ocrotire părintească, s-au în grija 

persoanelor străine, în situaţie de risc.  

Scenariu (pe scurt): Copiii să iau mână de mână şi formează un cerc (s-au o inimă) 

după care împart la cetăţeni baloane s-au mesaje scrise pe hârtie cu următorul 

conţinut:  

1. "cu cine rămân mamă ?" 

2.  "cu cine rămân tată ?" 

Locul desfăşurării: Centrul comercial Malldova  .   

Misiunea OIM in 

Moldova  

Centrul 

comercial 

„Malldova”, str. 

Arborilor 21, 

mun. Chisinau.  

 

Nivel local 

 1 training „Traficul de fiinţe umane : mit sau realitate”, în urma căreia participanţii 

cunosc care  sunt consecinţele de scurtă durată şi de lungă durată asupra 

personalităţii omului. 

IP Centrul 

Maternal  „Pro 

Familia din 

Căuşeni” 

Sediul IP Centrul 

Maternal  „Pro 

Familia din 

Căuşeni” 

 

Miercuri, 21 octombrie 2015 
 

 Organizarea unei excursii a elevilor din cadrul Școlii internat nr. 3 din Chisinău, la   

întreprinderea  „Lactalis-Alba” din or. Soroca, în vederea socializării şi informării 

elevilor despre oportunităţile de angajare în cîmpul muncii. 

 

 

Organizarea unei vizite a elevilor din cadrul Școlii internat din Strășeni (30 copii) de 

a vizita Fabrica de Înghețată Sandriliona din orașul Ialoveni.  

 

OSCE Viena, 

Camera de Comerț 

a Franței, 

SP  

 

 

Întreprinderea 

„Lactalis – 

Alba”  din or. 

Soroca  

 

Fabrica de 

Înghețată 

Sandriliona 

 

Nivel local 

 1 activitate în baza materialului video-spectacolul „Oameni ai nimănui”. Din 

discuţia în baza celor vizionate participanţii au evidenţiat consecinţele separării de 

lungă durată a copiilor de părinţi 

IP Centrul 

Maternal  „Pro 

Familia din 

Căuşeni” 

Sediul IP Centrul 

Maternal  „Pro 

Familia din 

Căuşeni” 

 


