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ABREVIERI 
 
ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
BMA – Biroul Migraţie şi Azil. 
BNRM – Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 
BRD – Biroul pentru Relaţii cu Diaspora 
CAP – Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale 
traficului de fiinţe umane 
CCTP – Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane 
CI „La Strada” – Centrul internaţional pentru protecţia şi promovarea drepturilor 
femeii  „La Strada” 
CoE – Consiliul Europei 
Comitet naţional – Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 
EMT – Echipă multidisciplinară teritorială din cadrul SNR 
HG – Hotărîre de Guvern 
MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  
MAI – Ministerul Afacerilor Interne 
MEd – Ministerul Educaţiei 
MF – Ministerul Finanţelor 
MJ – Ministerul Justiţiei 
MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
ODIMM – Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
OIM – Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova 
ONG - Organizaţie neguvernamentală  
OI – Organizaţie Internaţională 
Plan Naţional – Planul național de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 
pentru anii 2014-2016  
PG – Procuratura Generală  
SP – Secretariatul permanent al Comitetului naţional 
SNR – Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane 
STI – Serviciul tehnologii informaţionale al MAI 
TC – Trafic de copii  
TdH – Fundaţia Elveţiană „Terre des Hommes” 
TFU – Trafic de fiinţe umane 
VF – Violenţă în familie 
VVF – Victima violenţei în familie 
UE – Uniunea Europeană 
UNODC – Agenţia ONU pentru Crimă Organizată şi Droguri 
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METODOLOGIE 
 

La baza metodologiei de monitorizare, conform căreia a fost elaborată prezenta 
Notă informativă, au stat studiile realizate recent de către experţi naţionali şi 
internaţionali în domeniu, dar şi mecanismele de monitorizare utilizate pînă în 
prezent. 

Respectiva Notă conţine informaţii despre realizările obţinute pe parcursul unui 
semestru, fiind analizate progresele înregistrate în funcţie de atribuţiile instituţiilor 
implicate în combaterea traficului de fiinţe umane sau protecţia victimelor acestui 
trafic. Astfel, este prezentată informaţia cu privire la acţiunile întreprinse de către: 

1. Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane; 
2. Secretariatul permanent al Comitetului naţional; 
3. Instituţiile responsabile de implementarea activităţilor incluse în Planul 

naţional; 
4. Partenerii de implementare a politicilor antitrafic. 
 
Cu referire la activitatea Comitetului naţional: 
Comitetul naţional este un organ consultativ permanent al Guvernului, creat în 

scopul coordonării activităţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, 
membrii căruia sunt conducătorii autorităţilor publice, inclusiv ai organelor de drept 
şi altor organizaţii care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a traficului de 
fiinţe umane. Membrii Comitetului se întrunesc în şedinţe trimestrial, în cadrul cărora 
se pun în discuţie problemele existente în domeniul combaterii traficului de fiinţe 
umane şi se iau decizii cu privire la eliminarea sau diminuarea acestora. 

Astfel, pentru a reflecta activitatea Comitetului naţional este utilizată informaţia 
din procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului naţional şi hotărîrile Comitetului 
naţional. 

 
Cu referire la activitatea Secretariatului permanent: 
Activitatea Comitetului naţional este asigurată de Secretariatul permanent.  

Secretariatul permanent este responsabil de coordonarea şi monitorizarea politicilor 
publice antitrafic, de raportarea pe marginea implementării acestora. De asemenea, 
Secretariatul permanent este instituţia responsabilă de implementarea unor activităţi 
incluse în Planul naţional. 

Coordonarea se asigură prin organizarea şedinţelor Comitetului naţional, 
şedinţelor grupurilor tehnice de coordonare şi a şedinţelor bilaterale cu reprezentanţii 
autorităţilor publice sau ai partenerilor de implementare. 

Monitorizarea are loc în baza indicatorilor de progres din Planul naţional şi a 
Formularelor de evidenţă a datelor statistice PRETRIAL, TRIAL, AFTERTRIAL, 
CRIME CONEXE şi VICTIMS. 

Raportarea se realizează în plan intern, în faţa Guvernului, cel puţin o dată pe 
an, pînă la data de 31 martie, şi în plan extern, în baza solicitărilor evaluatorilor 
internaţionali GRETA, UNODC, GTIP, OSCE etc. 
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Cu referire la realizarea Planului naţional antitrafic: 
 Nota informativă conţine informaţia furnizată de către APC şi parteneri de 

implementare, stocată şi prelucrată de către Secretariatul permanent conform 
prezentei metodologii. Monitorizarea progreselor obţinute pe marginea implementării 
Planului naţional antitrafic se realizează prin prisma celor 4 P: 

1. PREVENIRE 
2. PROTECŢIE 
3. PEDEPSIRE 
4. PARTENERIAT 

Informaţia despre realizările obţinute pe fiecare din domeniile P va fi reflectată 
ţinînd cont de indicatorii de monitorizare axaţi pe: 
1. Activităţi directe, întreprinse în vederea diminuării sau eliminării problemelor 
identificate, inclusiv: 

a) asistenţa şi protecţia victimelor traficului de fiinţe umane; 
b) pedepsirea traficanţilor sau curmarea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane. 

2. Activităţi indirecte, întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului 
traficului de fiinţe umane, inclusiv: 

a) Consolidarea cadrului legislativ şi normativ; 
b) Consolidarea cadrului instituţional; 
c) Sensibilizarea şi informarea populaţiei; 
d) Consolidarea capacităţilor specialiştilor; 
e) Realizarea studiilor şi analizelor ştiinţifice; 
f) Evidenţa datelor statistice; 
g) Formularea recomandărilor specifice. 

 
Cu referire la concluziile şi recomandările generale: 

La acest compartiment vor fi formulate concluziile pe marginea nivelului de 
realizare a Planului naţional, de soluţionare a problemelor identificate prin prisma 
respectării drepturilor fundamentale ale victimelor traficului şi de eficacitate a 
intervenţiei organelor de drept în vederea combaterii TFU şi a pedepsirii traficanţilor. 

De asemenea, vor fi înaintate recomandări în vederea excluderii lacunelor 
identificate în design-ul sau conţinutul informaţiei prezentate, cu scopul de a 
corespunde la maxim prezentei metodologii, în baza căreia se va asigura coordonarea 
şi monitorizarea eficientă a politicilor naţionale antitrafic. 
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I. COORDONAREA POLITICILOR NAŢIONALE ANTITRAFIC 

ACTIVITATEA COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA 
TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 

 
Pe parcursul semestrului I, 2014, Comitetul naţional s-a întrunit într-o şedinţă 

ordinară la data de 18 aprilie 2014. În cadrul acestei şedinţe au fost prezentate şi 
aprobate două rapoarte: 

 Raportul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe 
umane în Republica Moldova pentru anul 2013 şi recomandările acestuia în 
vederea implementării politicilor naţionale antitrafic pentru anul 2014;1 

 Raport de monitorizare a procesului de implementare a Strategiei Sistemului 
naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor 
victime ale TFU, perioada anului 2013.2  

Adiţional la aceste două rapoarte, au fost prezentate informaţii sectoriale cu 
privire la activităţile realizate pe parcursul anului 2013, în special:  

 nota informativă cu privire la activitatea Ministerului Educaţiei în prevenirea 
fenomenului TFU în anul 2013; 

 nota informativă cu privire la activitatea Ministerului Afacerilor Interne în 
prevenirea şi combaterea TFU în perioada anului 2013. 

De asemenea, Ministerul Justiţiei a prezentat informaţia cu privire la prevederile 
proiectului actului normativ ce are ca scop consolidarea mecanismului de asigurare a 
drepturilor victimelor infracţiunilor şi instituirea serviciilor de suport pentru acestea, 
inclusiv crearea mecanismului de compensare financiară a prejudiciului cauzat în 
urma infracţiunii, fiind analizată posibilitatea de integrare a categoriei - victima TFU 
în proiectul dat. 

Suplimentar, la iniţiativa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor, au fost identificate oportunităţi de realizare a activităţilor de prevenire a 
TFU prin intermediul specialiştilor din domeniul transportului internaţional terestru şi 
aerian. 

În cadrul şedinţei, au fost stabilite priorităţile naţionale în domeniul antitrafic 
pentru anul 2014, în special: 

 Aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru 2014-
2016; 

 Prezentarea Raportului Guvernului Republicii Moldova cu privire la gradul de 
implementare a recomandărilor GRETA; 

 Elaborarea Raportului de evaluare a politicilor naţionale antitrafic pentru 
ultimii 4 ani; 

 Promovarea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 
241 din 20.10.2005 sau elaborarea unui proiect comun de modificare şi 
completare a cadrului legislativ în domeniul combaterii traficului de fiinţe 
umane. 

 

                                                
1 http://antitrafic.gov.md/public/files/Raport_TFU_2013_Moldova.pdf  
2 http://antitrafic.gov.md/public/files/Raport_SNR_2013.pdf  
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II. MONITORIZAREA ŞI COORDONAREA POLITICILOR PUBLICE 
ANTITRAFIC  

 
ACTIVITATEA SECRETARIATULUI PERMANENT AL COMITETULUI 
NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 

 
 Cadrul legislativ şi normativ 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (7) din Legea 241 din 20.10.2005 
privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, “Activitatea Comitetului 
naţional este asigurată de Secretariatul permanent”. 

În baza pct. 91 al Hotărîrii Guvernului nr. 472 din 26.0.2008 cu privire la 
aprobarea componenţei Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe 
umane şi a Regulamentului Comitetului naţional, în vederea realizării obiectivelor 
Comitetului naţional, Secretariatul permanent al Comitetului naţional îndeplineşte 
următoarele atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane: 

- asigură coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de 
fiinţe umane...; 

- monitorizează şi evaluează realizarea politicilor în domeniul prevenirii şi 
combaterii traficului de fiinţe umane...; 

- solicită informaţii, colectează date de la instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe umane şi, în baza acestora, elaborează rapoartele 
naţionale în domeniu; 

 
Cadrul instituţional 

La 22 ianuarie curent, Secretariatul permanent al Comitetului naţional a obţinut 
statutul juridic de secţie în cadrul Cancelariei de Stat. În perioada imediat următoare, 
Secretariatul permanent s-a aflat în proces de consolidare instituţională, a fost 
organizat concurs cu privire la ocuparea funcţiilor vacante. Astfel, Secretariatul 
permanent este constituit din: 

 Şef al Secretariatului permanent, secretar al Comitetului naţional; 
 Consultant principal pe probleme juridice; 
 Consultant principal în domeniul monitorizării şi comunicării eficiente;  
 Consultant principal pe probleme sociale. 
 

2.1. Coordonare 
 

- Pe parcursul perioadei ianuarie – iunie 2014, Secretariatul permanent a 
coordonat procesul de colectare a informaţiei şi a răspuns la 15 solicitări oficiale 
parvenite de la: autorităţile publice naţionale (MAEIE, MJ, MMPSF, INJ), organizaţii 
şi instituţii internaţionale (Walk Free Foundation, UNODC Viena, Secretariatul 
executiv al Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 
umane, GRETA, Departamentul de Stat al SUA). 

- În perioada 7-8 februarie curent, Secretariatul permanent în cooperare cu 
UNODC Viena, a organizat un atelier de lucru în vederea identificării acţiunilor 
strategice pentru o nouă propunere de proiect în domeniul politicii antitrafic. Acest 
atelier a reunit reprezentanţi din domeniul organelor de drept, protecţiei sociale şi 
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parteneri, servind drept platformă de planificare a acţiunilor şi stabilire a priorităţilor 
pentru anul 2014. 

- Pe parcursul lunii februarie 2014, Secretariatul permanent a fost implicat în 
coordonarea procesului de colectare a avizelor, definitivare şi promovare a 
proiectului HG pentru aprobarea Planului Naţional antitrafic pentru anii 2014-2016. 
Prin HG nr. 484 din 26.06.2014 a fost aprobat Planul naţional de prevenire şi 
combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014-2016. Prin urmare, 
Inspectoratul General al Poliţiei, Biroul Relaţii cu Diaspora şi Inspectoratul de Stat al 
Muncii au obţinut statut de membri ai Comitetului naţional. 

- În contextul solicitării MAEIE şi a UNODC Viena, Secretariatul permanent a 
coordonat procesul de colectare şi verificare a informaţiei privind eforturile depuse de 
către RM în combaterea traficului de fiinţe umane, reflectată în proiectul Raportului 
global UNODC 2014 şi completarea Chestionarului pentru anul 2013. La data de 18 
iunie curent, materialele au fost expediate în adresa MAEIE. 

În perioada 25-26 iunie curent, la Istanbul a avut loc şedinţa Coordonatorilor 
Naţional Antitrafic din Sud-Estul Europei, care a fost organizată la iniţiativa 
Secretariatului permanent al Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de 
fiinţe umane cu suportul Misiunii OSCE în Republica Moldova şi în cooperare cu 
Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţionale Viena. 

Subiectele Agendei au fost axate pe: 
- actualizarea informaţiei cu privire la acţiunile strategice întreprinse de către 

fiecare ţară, pentru perioada ultimelor 9 luni; 
- importanţa implementării prevederilor pct. 27 din Directiva UE 2011-36 din 5 

aprilie 2011 cu privire la sistemul naţional de monitorizare; 
- rolul şi misiunea Raportorului naţional sau a mecanismelor echivalente; 
- situaţia copilului aflat în mişcare - „child on move", iniţiative/programe 

naţionale/internaţionale de prevenire a situaţiilor de risc pentru copii. 
În cadrul şedinţelor bilaterale cu reprezentanţii din Ankara, şeful Secretariatului 

permanent a prezentat misiunea Biroului pentru Relaţii cu Diaspora din Moldova, dar 
şi a direcţiilor specializate din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familie şi Ministerului Afacerilor Interne, remarcînd importanţa cooperării 
autorităţilor din Turcia cu omologii din Moldova. 

Menţionăm, că şedinţele au loc bianual şi reprezintă o platformă de schimb de 
bune practici şi coordonare a politicilor între coordonatorii naţionali antitrafic din 10 
ţări. 

 
2.2. Monitorizare 

 
- Pe parcursul semestrului I, 2014, în vederea monitorizării eficiente a 

implementării politicilor publice în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de 
fiinţe umane, Secretariatul permanent a perfecţionat programul computerizat de 
colectare a datelor statistice privind traficul de fiinţe umane. 

- În perioada de raportare, Secretariatul permanent a solicitat de la preşedinţii 
Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU informaţii cu privire la actualizarea 
componenţei nominale a Comisiilor teritoriale şi a echipelor multidisciplinare 
teritoriale, în contextul aprobării Regulamentului de activitate a echipelor 
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multidisciplinare teritoriale din cadrul SNR prin HG nr. 228 din 28.03.2014, precum 
şi copiile planurilor de activitate anuale şi a agendelor şedinţelor Comisiilor 
teritoriale; 

- La data de 5 aprilie curent, Secretariatul permanent a participat la şedinţa 
Comisiei teritoriale pentru combaterea TFU din mun. Chişinău, unde au fost puse în 
discuţie mai multe subiecte ce ţin de monitorizarea activităţilor de combatere a TFU, 
desfăşurate la nivel local, inclusiv: 

 necesitatea identificării unui mecanism de sancţionare a părinţilor care-şi lasă 
copiii fără îngrijire; 

 identificarea unei platforme de susţinere a proiectului „Insula Speranţei” 
(instituţie care acordă plasament, instruire şi suport în iniţierea unei afaceri 
pentru victime şi potenţiale victime ale TFU);  

 diferenţa între rolurile Comisiei teritoriale şi a Echipei multidisciplinare 
teritoriale. 

- La data de 6 mai 2014, Secretariatul permanent, cu suportul Misiunii OSCE  în 
Moldova, a organizat 2 sesiuni de consultări cu reprezentanţii comunităţii antitrafic în 
scopul colectării opiniilor specialiştilor şi profesioniştilor din domeniu privind gradul 
de implementare şi impactul Planurilor naţionale de prevenire şi combatere a 
traficului de fiinţe umane pentru anii 2010-2011 şi 2012-2013. 

- La data de 6 iunie 2014, specialişti din cadrul Secretariatului permanent 
împreună cu un reprezentant al CAP, au efectuat o vizită de monitorizare a Comisiei 
teritoriale pentru combaterea TFU Cimişlia, în cadrul căreia au fost puse în discuţie 
prevederile HG Nr. 228 din 28.03.2014 cu privire la Regulamentul de activitate a 
Echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul SNR şi a fost evidenţiat rolul 
preşedintelui Comisiei teritoriale în crearea EMT comunitare. 

- În vederea monitorizării evoluţiilor pe marginea implementării Planului 
naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014-2016, 
în prima decadă a lunii iunie 2014, Secretariatul permanent a avut o serie de şedinţe 
bilaterale de monitorizare şi prioritizare a acţiunilor cu reprezentanţi ai instituţiilor 
publice centrale şi ai partenerilor de implementare a politicilor antitrafic (PG, OSCE, 
BRD, Terre des Hommes, CI „La Strada”, OIM). 

- La 23 iunie curent a avut loc şedinţa Grupului Tehnic de Coordonare al 
Secretariatului permanent, care a reunit specialişti din cadrul autorităţilor publice 
centrale şi partenerii de implementare a politicilor antitrafic. Scopul şedinţei a fost  
monitorizarea implementării Planului naţional pentru semestrul I şi identificarea 
riscurilor în implementarea ulterioară a acţiunilor. 
 Tot în această şedinţă au fost prezentate rezultatele şi recomandările Raportului 
privind traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA,  Republica Moldova 
fiind plasată, al 4-lea an consecutiv pe nivelul (Tier) 2. 

 
2.3. Raportare 

 
- Pe parcursul lunilor ianuarie – februarie, Guvernul RM a prezentat 

Departamentului de Stat al SUA informaţii cu privire la eforturile întreprinse în anul 
2013 în domeniul antitrafic. Aceasta a presupus o implicare participativă a întregii 
comunităţi antitrafic, iar Secretariatul permanent s-a aflat într-un proces continuu de 
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colectare a informaţiei relevante, armonizare a datelor şi raportare către Ambasada 
SUA. 

- La 11 iunie 2014, Guvernul RM a prezentat către Comitetul Părţilor al 
Convenţiei CoE pentru prevenirea şi combaterea TFU, Raportul naţional cu privire la 
gradul de realizare a recomandărilor grupului de experţi GRETA. Procedura de 
elaborare, consultare şi avizare a fost coordonată de către Secretariatul permanent. 
Misiunea OSCE în Moldova a acordat suportul în vederea elaborării Raportului şi 
traducerii acestuia în limba engleză. 

- În perioada de raportare, Secretariatul permanent a elaborat Raportul naţional 
în domeniul prevenirii şi combaterii TFU pentru anul 2013, care conţine informaţie 
cu privire la realizările obţinute la nivel central şi local de către autorităţile publice şi 
parteneri în contextul realizării Planului naţional pentru anul 2013. Aceasta a 
presupus colectarea riguroasă a informaţiei de la APC, CT şi parteneri de 
implementare. Raportul a fost elaborat cu suportul ICMPD şi este disponibil în limba 
română şi engleză pe site-ul www.antitrafic.gov.md. 
 
Sensibilizare şi informare 

- Pe parcursul primului semestru 2014, Secretariatul permanent a participat la 
cele 3 Şedinţe Tehnice de Coordonare organizate de misiunea OSCE în Moldova, 
oferind comunităţii antitrafic informaţie actualizată din acest domeniu. 

- În perioada de referinţă, pe site-ul oficial al Comitetului naţional 
www.antitrafic.gov.md au fost plasate 62 de articole despre infracţiuni de TFU 
comise în această perioadă, evenimente organizate în domeniul antitrafic, ştiri locale 
şi naţionale. De asemenea, au fost operate modificări şi ajustări a informaţiei 
existente la 15 compartimente, printre care: componenţa Comisiilor teritoriale pentru 
combaterea TFU, lista coordonatorilor EMT raionale, componenţa SP, etc; 

Pe parcursul primului semestru 2014, au fost înregistrate 75515 vizite pe site-ul 
www.antitrafc.gov.md (zilnic aproximativ cîte 300 de vizite). 

- La data de 10 iunie 2014, Secretariatul permanent s-a reunit într-o şedinţă cu 
reprezentanţii Ministerului responsabil de cetăţenii marocani cu domiciliul în 
străinătate şi afaceri migraţionale şi Misiunii Organizaţiei Internaţionale pentru 
Migraţie din Maroc. Şedinţa a avut drept scop împărtăşirea bunelor practici pe care 
Guvernul RM le-a înregistrat în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe 
umane. În context, discuţiile s-au axat pe rezultatele obţinute în dezvoltarea cadrului 
legislativ şi instituţional, inclusiv a Sistemului naţional de referire, dar şi a 
mecanismului de planificare, monitorizare şi evaluare a politicilor naţionale antitrafic. 
 
Consolidarea capacităţilor 

- În contextul proiectului “Lupta împotriva traficului de fiinţe umane – Faza 1”, 
implementat de către ICMPD, o delegaţie compusă din reprezentanţi ai CCTP şi SP 
(în calitate de coordonator naţional) a participat la lucrările sesiunii de lucru, care a 
avut loc în Sarajevo (Bosnia şi Herţegovina), stabilind priorităţile şi modalităţile de 
cooperare pentru următoarea etapă a proiectului (faza a II-a). În cadrul proiectului a 
fost organizată şi o evaluare a necesităţilor de instruire a specialiştilor din domeniul 
antitrafic şi au fost elaborate 3 documente ce vizează: 
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 Procedurile curente şi practicile de lucru utilizate de către Secretariatul 
permanent cu privire la colectarea şi procesarea datelor statistice şi a 
informaţiei furnizate de autorităţile publice centrale şi locale; 

 Concept cu privire la procedura de monitorizare şi evaluare a activităţilor 
întreprinse de comunitatea antitrafic; 

 Lista lacunelor şi necesităţilor cu privire la procedura de colectare a datelor 
statistice. 

- În perioada 12 – 16 mai 2014, Consultantul principal în domeniul monitorizării 
şi comunicării eficiente din cadrul SP a urmat cursul de dezvoltare profesională 
„Management şi elaborarea programelor/proiectelor”, curs organizat de către 
Academia de Administrare Publică şi finanţat din Bugetul de Stat. 
 
Studii şi analize 

- La iniţiativa Secretariatului permanent şi cu susţinerea Misiunii OSCE în 
Moldova a fost elaborat Raportul de evaluare a politicilor naţionale antitrafic pentru 
ultimii 4 ani, realizat de un expert naţional independent. Raportul a fost prezentat şi 
validat în cadrul Şedinţei Tehnice de Coordonare al OSCE din data de 11 iunie 
curent. 

- În semestrul I, 2014, Centrul Internaţional “La Strada” a realizat Studiul 
privind siguranţa copiilor on-line în Republica Moldova (ediția a II), acesta permiţînd 
colectarea informației de la 939 copii utilizatori de Internet din 235 de localităţi ale 
republicii, vis-a-vis de practicile de accesare a Internetului/ activităţi on-line şi a 
comportamentului copiilor on-line, cu accent pe analiza gradului de conştientizare a 
riscurilor din mediul on-line: contactarea persoanelor pe care copiii nu le cunosc în 
realitate, comunicarea on-line cu tentă sexuală şi propuneri indecente, schimb de date 
personale, fotografii şi video cu persoane cunoscute on-line, întîlniri off-line cu 
persoane cunoscute on-line, accesarea materialelor cu caracter pornografic etc. 
Publicaţia este disponibilă în versiune electronică pe www.lastrada.md. 

 
Recomandări 

Cu referire la indicatorii de monitorizare incluşi în Chestionarele completate 
periodic de către Republica Moldova pentru organizaţii internaţionale şi 
interguvernamentale, precum GTIP, GRETA, UNODC, etc, Secretariatul permanent, 
autorităţile publice abilitate şi partenerii de implementare cu atribuţii în domeniu, 
urmează să reflecte date statistice cu privire la: 
 
a) Numărul cercetărilor în domeniul traficului de ființe umane, realizate sau finanţate 

de către: 
- autorităţile publice; 
- parteneri. 

b) Procentul populației care este conștientă cu privire la traficul de ființe umane; 
c) Numărul rapoartelor de evaluare a impactului Campaniilor de sensibilizare sau de 

informare a populaţiei cu privire la TFU. 
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III. PROGRESUL IMPLEMENTĂRII POLITICILOR ANTITRAFIC 
PRIN PRISMA CELOR 4P 

 
3.1. PREVENIRE 

 
3.1.1. Prevenirea exploatării 

 
- Conform informaţiei prezentate de către CCTP, în privinţa a 18 persoane a 

fost prevenită exploatarea, fiind realizate doar anumite elemente constitutive ale 
infracţiunii de trafic (recrutare, transport, găzduire etc, cu intenţia de exploatare). 

- De asemenea poate fi menţionat şi suportul acordat de către DPF Centrului 
pentru Combaterea Traficului de Persoane în urma înregistrării figuranţilor pe 
cauzele penale şi materialelor în cadrul controlul special efectuat de către această 
subdiviziune la trecerea frontierei. Pe parcursul primului semestru, din 75 persoane 
plasate sub control special, au fost stopate şi predate CCTP 5 persoane, dintre care 4 
suspecţi şi o victimă a TFU, în acest caz fiind prevenită exploatarea victimei. 

- În perioada de raportare, Centrul Internaţional “La Strada” a recepţionat 128 
apeluri la Linia Fierbinte 080077777 privind prezumate cazuri de TFU (40 cazuri 
trafic de persoane adulţi şi 6 cazuri minori, cifra include apeluri repetate). Cazurile 
identificate au fost referite partenerilor din cadrul SNR dar şi la CCTP, în dependenţă 
de caz. 

De asemenea, în această perioadă, specialiștii CI „La strada” au oferit suport 
profesional în 20 apeluri la Linia Fierbinte parvenite de la diferite grupuri 
profesionale inclusiv membrii echipelor multidisciplinare teritoriale, privind 
aspectele identificării cazurilor concrete (prezumate) de trafic de ființe umane. 
 

3.1.2. Diminuarea vulnerabilităţii 
 

- Cu suportul Soroptimist International Uniunea din Norvegia, în perioada  
martie şi iunie, anul 2014 au fost organizate 2 seminare cu durata de 2 zile fiecare 
„Primii paşi in dezvoltarea unei afaceri”. La această activitate au fost instruiţi 40 de 
adolescenţi, foşti absolvenţi ai gimnaziilor - internat. 

- În primul semestru al anului 2014, au beneficiat de alocație de integrare sau 
reintegrare profesională pînă la 9 luni (564,75 lei lunar) 2216 șomeri, dintre care 87% 
sunt femei. 

- Pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2014 au beneficiat de servicii de 
informare și consiliere profesională 29035 persoane, din care 52% sunt femei. Din 
totalul beneficiarilor, 19466 persoane au statut de șomer (55% femei). În rezultat, au 
fost plasați în cîmpul muncii 3522 șomeri, iar 1019 au fost înmatriculați la cursuri de 
formare profesională. 

- În perioada de raportare au absolvit cursurile de formare profesională 1755 
șomeri (71% sunt femei). În mare parte aceștia au absolvit cursuri de calificare - 
72%, recalificare - 22%, iar 6% - au absolvit cursuri de perfecționare. În rezultatul 
absolvirii unui curs gratuit de formare profesională circa 77% dintre absolvenți au 
fost plasați în cîmpul muncii. 
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- Pe parcursul primului semestru 2014, Agențiile teritoriale pentru ocuparea 
forței de muncă au acordat servicii de mediere a muncii pentru 14760 persoane, 
dintre care 52% femei. Din totalul de beneficiari ai serviciilor de mediere, 14552 
persoane au statut de șomer (98,6%). În rezultat au fost plasați în cîmpul muncii 8618 
șomeri (din care 55% femei). 

- Pentru a spori accesibilitatea populaţiei din republică, inclusiv a persoanelor cu 
dizabilităţi mintale, la servicii de sănătate mintală, începînd cu data de 01.01.2014, în 
fiecare spital raional au fost deschise paturi psihiatrice acute (în total 106 paturi) 

- În prezent, în republică sunt instituite 38 Centre de Sănătate Prietenoase 
Tinerilor, toate fiind contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină. 
Comparativ cu anul 2013, în anul curent cuantumul cheltuielilor pentru contractarea 
acestor Centre s-a majorat de la 5 mln. lei la 7,5 mln. lei. În primele 6 luni ale anului 
curent au beneficiat de servicii de sănătate prietenoase tinerilor circa 70000 tineri. 

- În subordinea Ministerului Sănătăţii activează 2 Centre de Plasament (mun. 
Bălţi, mun. Chişinău), în care funcţionează 2 secţii maternale, cu 8 paturi disponibile 
în fiecare Centru. Pe parcursul perioadei de referinţă în aceste secţii au fost asistate 
11 cupluri „mamă-copil”. În cadrul Centrului de plasament şi reabilitare pentru copii 
de vîrstă fragedă, mun. Chişinău, a fost creat un nou serviciu - Serviciul „Respiro”, în 
care au fost incluşi 8 copii pentru asigurarea tratamentului de reabilitare. 

 
Sensibilizare şi informare 

- Începînd cu 1 iunie curent, a devenit funcţional un nou serviciu  telefonic 
gratuit pentru asistenţa copilului 116111, gestionat de Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei şi finanţat în totalitate de la Bugetul de Stat. Noul serviciu, numit 
şi „Telefonul Copilului", este implementat în practică de CI „La Strada", în baza unui 
contract încheiat între aceste două părţi la 14 mai curent. Acest serviciu va permite 
soluţionarea problemelor copiilor prin intermediul consilierii, informării şi referirii 
către autorităţile specializate în domeniul protecţiei copiilor. 

- În perioada de raportare, Ministerul Educației, în colaborare cu CI „La 
Strada”, a organizat 41 seminare cu tematica prevenirii traficului de copii prin 
Internet şi promovarea utilizării sigure a tehnologiilor informaţionale, pentru 1384 
copii din instituțiile pre-universitare din 8 localități ale Moldovei. La fel, au fost 
organizate şi desfăşurate 13 seminare cu tematica promovarea relaţiilor non-violente, 
la care au participat 658 de elevi. 

- Ministerul Culturii a organizat în primul semestru al anului 2014, sesiunile de 
acomodare socio-culturală în colaborare cu Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului 
Afacerilor Interne, conform prevederilor Legii nr. 274 din 27.12.2011 privind 
integrarea străinilor în Republica Moldova. Aceste sesiuni organizate lunar au avut 
rolul de a-i familiariza pe imigranţii din Republica Moldova cu tradiţiile şi cutumele 
locale, cu principalele prevederi legislative referitoare la drepturile şi obligaţiile lor. 
Astfel, participanţii la sesiunile de acomodare socio-culturală au fost informaţi şi 
despre măsurile de evitare a pericolului traficului de fiinţe umane, în special 
informaţii despre instituţiile la care pot apela, luîndu-se în calcul statutul lor şi 
riscurile integrării neadecvate în structurile socio-economice ale ţării. 
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- În semestrul I al anului curent, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 
(BNRM) a elaborat şi a pus la dispoziţia utilizatorilor o bancă de informaţii 
referitoare la toate aspectele traficului de fiinţe umane şi a prestat numeroase servicii 
de informare şi documentare pe această temă pentru specialiştii şi funcţionarii 
implicaţi în realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 
umane. Literatura şi documentele la acest subiect au fost concentrate în locurile de 
deservire a acestei categorii de utilizatori. O serie de consultaţii şi informaţii a fost 
acordată de Centrul Pro-european al BNRM. 

- CI “La Strada” a elaborat şi  distribuit  7000 liflete (în limba română și rusă) 
despre drepturile migranților și victimelor traficului de ființe umane și organizațiile 
care pot acorda asistență acestora, care au fost distribuite la punctele de trecere a 
frontierei (Aeroportul Internaţional Chișinău, punctele de trecere Ungheni, Cahul, 
Ștefan Vodă și Edineț). Acţiunea a fost realizată în parteneriat cu Departamentul 
Poliţiei de Frontieră. 

- De asemenea, la 1 iunie 2014, voluntarii CI „La Strada” au organizat în 
Parcul Central al capitalei un flash-mob dedicat tematicii “Siguranţa copiilor on-
line”, distribuind celor prezenţi materiale informaţionale, oferind totodată consiliere 
ad-hoc copiilor şi părinţilor acestora şi promovînd astfel şi portalul informaţional 
www.siguronline.md. Portalul în cauză este gestionat de Centrul Internaţional „La 
Strada” şi este adresat în mod special copiilor, utilizatori activi ai Internetului, dar şi 
părinţilor şi profesorilor din instituţiile de învăţământ pre-universitar. 

- Pe parcursul semestrului I al anului 2014, Terre des hommes a  asigurat 
dstribuirea a 5100 de postere, pliante și broșuri în Federaţia Rusă. Au fost realizate 61 
de interviuri, publicații, participări la TV și emisiuni radio3. Au fost organizate 3 
mese rotunde în Federaţia Rusă pentru promovarea Liniei Fierbinți 926 539 13 30, 
prin intermediul căreia Centrul de Integrare „Migraţia şi Legea” acordă consultaţii şi 
asistenţă juridică gratuită migranţilor moldoveni aflaţi în dificultate pe teritoriul 
Federaţiei Ruse. 

- În cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor s-au efectuat circa 380 
activităţi de informare şi educare a tinerilor (ore informative în cadrul instituţiilor de 
învățămînt şi în cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor), referitor la 
prevenirea traficului de fiinţe umane, la care au participat 7200 tineri. 

 
Consolidarea capacităţilor 

- În conformitate cu HG nr.270 din 08.04.2014 au fost aprobate Instrucţiunile 
privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, referirea, 
evaluarea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale 
violenţei, neglijării, exploatării, traficului. În anul 2014, Ministerul Educaţiei îşi 
propune să contribuie la consolidarea capacităţilor ministerului şi direcţiilor raionale 
de învăţămînt pentru monitorizarea aplicării Procedurii de organizare instituţională 
şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, 
neglijare, exploatare, trafic al copilului (ordinul ministrului educaţiei nr. 77 din 
22.02.2013 privind Procedura menţionată şi ordinului nr.858 din 23.08.2013 în care 

                                                
3 http://radiovesti.ru/article/show/article_id/130645;  
http://www.otr-online.ru/programmi/1240.html 
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a fost aprobată Metodologia de aplicare a acestei Proceduri) în sector, precum şi la 
formarea cadrelor manageriale în domeniul instituţionalizării prevederilor Procedurii 
şi cadrelor didactice în domeniul organizării activităţilor de prevenire cu elevii şi cu 
părinţii/îngrijitorii copiilor. 

- Prin Dispoziţia Vice-ministrei educaţiei nr.137 din 04.04.2014 a fost constituit 
şi lucrează Grupul de lucru pentru elaborarea Recomandărilor privind integrarea 
aspectelor referitoare la prevenirea şi protecţia copiilor faţă de violenţă în curriculum-
ul de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice. 

- Cu suportul Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile 
Copilului şi cu asistenţa financiară a UNICEF-ului s-a realizat instruirea specialiştilor 
coordonatori ai acţiunilor de prevenire, identificare, raportare şi referire a cazurilor de 
abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului din cadrul Direcţiilor 
raionale/municipale învăţământ, tineret şi sport. La instruire au participat 35 de 
specialişti din toate raioanele republicii în perioada lunilor ianuarie şi mai anul 2014 
cu durata de două zile. 

- În luna februarie 2014 s-a desfăşurat un seminar de instruire a formatorilor în 
lucrul cu părinţii elevilor pentru prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi 
trafic al copilului, organizat de CIDDC şi cu suportul financiar al UNICEF. La acest 
seminar au fost instruiţi 130 formatori din toate raioanele ţării cu durata de 3 zile.  

- De asemenea, în lunile martie, aprilie şi mai au fost organizate seminare de 
formare a diriginţilor în domeniul lucrului cu părinţii elevilor pentru prevenirea 
cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului. La această activitate au 
participat circa 2300 de diriginţi instruiţi din toate raioanele ţării. 

- Activităţile de actualizare şi implementare a programelor de formare continuă a 
cadrelor didactice şi a psihologilor şcolari implicaţi în activităţile de prevenire a 
traficului de fiinţe umane, realizate sub egida Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 
poartă un caracter continuu, inclusiv privind problemele de prevenire a traficului de 
fiinţe umane, exploatării muncii copiilor, violenţei în familie, abandonului şcolar, 
educaţiei pentru sănătate etc. 

Pentru anul 2014 a fost emis Ordinul Ministrului educaţiei nr. 1167 din 
14.12.2013 „Cu privire la aprobarea planurilor de formare profesională continuă a 
cadrelor didactice şi de conducere pentru anul 2014”. 

- În conformitate cu planurile de formare profesională continuă a cadrelor 
didactice şi de conducere pentru anul 2014 în instituţiile abilitate cu formare 
continuă, în perioada de referinţă, au fost incluşi în formare următoarele categorii de 
cadre didactice care realizează conţinuturile ce vizează probleme educaţionale 
specifice prevenirii abuzului, neglijării, inclusiv a traficului de fiinţe umane: 
Psihologi şcolari – 57 de persoane; 
Educaţia civică – 35 de persoane; 
Asistenţă socială – 14 de persoane; 
Pedagogie socială – 38 de persoane; 
Educatori din şcolile internat – 15 de persoane; 
Directori adjuncţi pentru educaţie – 20 de persoane. 

- De asemenea, Ministerul Educaţiei a recomandat introducerea în anul 2014 a 
modulului privind prevenirea şi protecţia copiilor faţă de violenţă în curricula de 
formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice. 
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- O importanţă deosebită în procesul de prevenire a traficului de fiinţe umane  
are educaţia incluzivă care prevede schimbarea şi adaptarea continuă a sistemului 
educaţional pentru a oferi educaţie de calitate tuturor copiilor şi tinerilor, inclusiv  
celor care sunt marginalizaţi / excluşi în procesul realizării unui program de educaţie. 

Unitatea de curs Educaţie incluzivă se studiază în 8 instituţii de învăţămînt 
mediu de specialitate cu profil pedagogic şi în 12 instituţii de învăţămînt superior la 
ciclul I, la specialitatea Ştiinţe ale educaţiei şi parţial la ciclul II în instituţiile de stat 
şi cele private. De asemenea, cursul menţionat este studiat în 4 instituţii cu statut de 
opţiune sau la libera alegere. 

- Pe parcursul primului semestru al anului 2014 au fost organizate 5 Consfătuiri 
lunare în serviciul de sănătate a reproducerii, cu participarea specialiştilor din 
cabinetele de sănătate a reproducerii, Centrele de Sănătate a Femeii, Centrele de 
Sănătate Prietenoase Tinerilor. În cadrul acestor evenimente a fost pusă în discuţie şi 
oferită informaţia „Violenţa şi traficul de fiinţe umane prin prisma psihologului” (98 
specialişti). 

- Concomitent, în cadrul proiectului realizat de Institutul Mamei şi Copilului, 
Centrul Sănătatea Reproducerii şi Genetică Medicală, în parteneriat cu UNICEF, pe 
parcursul primului semestru al anului 2014 au fost instruiţi medici, asistenţi medicali, 
psihologi şi asistenţi sociali (circa 75 persoane) din toate raioanele republicii la 
capitolul Servicii de sănătate prietenoase tinerilor, care au inclus şi informaţii cu 
referire la problemele ce ţin de fenomenul violenţei, prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane, inclusiv în rîndul femeilor şi fetelor, cu accent pe 
colaborarea intersectorială în vederea identificării şi referirii victimelor violenţei şi 
traficului de fiinţe umane structurilor competente. 

- În vederea promovării imaginii altruiste de donare prin măsuri de garantare a 
siguranţei donatorilor în viaţă şi de prevenire a traficului de organe în luna iunie 2014 
a fost organizată o instruire timp de 5 zile cu participarea a peste 40 de medici 
specialişti. Training-ul a fost realizat cu suportul Ministerului Sănătăţii şi a 
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". 

 
3.2. PROTECŢIE  

 
Cadrul legislativ şi normativ 

- În vederea sporirii eficacităţii şi eficienţei eforturilor depuse de autorităţile 
publice în vederea prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, prin HG nr. 228 
din 28 martie 2014, a fost aprobat Regulamentul de activitate a echipelor 
multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire. 

Membrii echipelor multidisciplinare teritoriale desfăşoară activităţi de prevenire 
şi combatere a traficului de fiinţe umane, de asistenţă şi protecţie a victimelor şi 
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, în corespundere cu atribuţiile 
funcţionale ale acestora, prin unificarea resurselor, experienţei şi cunoştinţelor şi 
schimbului operativ informaţional. 

- În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 241-XVI din 20 
octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, a fost 
aprobată HG nr. 210 din 24.03.2014 cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea 
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actelor de identitate. Astfel, în vederea acordării protecţiei şi asistenţei categoriei 
vizate de cetăţeni, în lista beneficiarilor de înlesniri la eliberarea buletinului de 
identitate şi a buletinului de identitate provizoriu pentru cetăţenii Republicii Moldova 
au fost incluse şi victimele traficului de fiinţe umane. 
 
Cadrul instituţional 

În conformitate cu pct. 4 al HG nr. 228 din 28 martie 2014 cu privire la 
aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din 
cadrul Sistemului naţional de referire, preşedintele Comisiei teritoriale pentru 
combaterea traficului de fiinţe umane este responsabil de crearea echipelor 
multidisciplinare teritoriale. 

Astfel, în perioada de raportare, preşedinţii Comisiilor teritoriale au emis 
dispoziţii de constituire a echipelor multidisciplinare raionale sau de modificare a 
componenţei acestora. De asemenea, echipele multidisciplinare comunitare urmează 
a fi constituite în fiecare localitate, în conformitate cu prevederile actului normativ 
menţionat. 
 

3.2.1. Identificare 
  
Victimele traficului de fiinţe umane (Art. 165 CP) 

În perioada de raportare, au fost identificate 1674 victime ale traficului de fiinţe 
umane, ceea ce reprezintă o creştere cu cca 25,5 % faţă de semestrul I 2013. 

După criteriul de gen al victimelor identificate – 107 sunt femei şi 60 sunt 
bărbaţi. 

În raport cu scopul traficării avem următoarea reprezentare:   
 exploatare sexuală                              - 64 victime (38,3%) 
 exploatare prin muncă                       - 60 victime (36% ) 
 exploatare prin cerşit                         - 39 victime (23,3%) 
 antrenarea în activităţi criminale      -  4  victime (2,4%) 

 
În ceea ce priveşte TFU în scop de exploatare prin cerşit, s-a înregistrat un salt 

vertiginos, astfel încît comparativ cu perioada analogică a anului trecut avem o 
creştere cu 450 %. (7 vicitme – semestru I 2013 vs 39 victime – semestru I 2014). 

În ce priveşte ţările de destinaţie, constatăm că deşi dimensiunea geografică a 
infracţiunii de trafic este diferită, cea mai mare pondere – 91,7% - o deţin cazurile de 
trafic de persoane în exteriorul ţării. Traficului intern îi revin respectiv 8,3 % din 
totalul victimelor identificate, fapt ce denotă o reprezentativitate constantă 
comparativ cu perioada analogică a anului trecut (Diagrama 1). 

 
Diagrama 1. Dimensiunea geografică a traficului de fiinţe umane în raport cu scopul 

exploatării (nr. victimelor identificate) 

                                                
4 victimele identificate de către MAI  



 19

 
Sursa: CCTP al INI al IGP 

 
Principalele ţări de destinaţie ale traficului extern (din perspectiva numărului de 

victime) continuă să fie Federaţia Rusă, Ciprul de Nord, Turcia şi EAU. Federaţia 
Rusă continuă să fie principala ţară de destinaţie pentru toate cele trei tipuri de 
exploatare ale traficul de persoane - 103 persoane (61,6 % din numărul total de 
victime) traficate preponderent în scop de exploatare prin muncă (51 victime) în 
special bărbaţi, urmat de exploatare prin cerşit (35 persoane) şi exploatare sexuală (17 
persoane, exclusiv femei). Destinaţia Ciprul de Nord se menţine pe poziţiile de top cu 
15 victime traficate exclusiv în scop de exploatare sexuală. Motivul principal este 
exploatarea de către infractori a conflictului regional respectiv, lipsa controlului 
asupra regiunii date care creează oportunităţi pentru desfăşurarea activităţilor 
infracţionale. În ce priveşte Turcia, aceasta rămîne a fi una din principalele ţări de 
destinaţie privind exploatarea sexuală (8 persoane), chiar dacă în ultimii ani se 
înregistrează o descreştere în direcţia dată. Totodată, au apărut destinaţii noi precum 
Germania, Italia, Qatar. 

Vizavi de modus operandi a infractorilor, putem constata următoarele: 
 Metodele clasice şi cel mai des întîlnite de recrutarea rămîn a fi  înşelăciunea, 

abuzul de poziţie de vulnerabilitate şi forma combinată a acestor metode. 
Totodată iese în evidenţă o metodă nouă: abuzul de încredere, utilizat 
preponderent în scopul exploatării prin muncă în situaţii în care traficantul şi 
victima sunt bine cunoscuţi (consăteni); 

 În ce priveşte traficul intern, alături de mijloacele clasice de recrutare, se 
recurge şi la abuzul de putere în vederea traficării şi exploatării victimei;  

 Organizarea transportării pe cale terestră (rutieră) şi / sau feroviară este 
utilizată în special în direcţia Federaţiei Ruse, iar spre celelalte destinaţii este 
utilizată calea aeriană direct din RM sau combinată cu tranzit – terestră spre 
Kiev, Odessa şi apoi transportul aerian; 

 În ce priveşte exploatarea sexuală, preponderent acoperirea cheltuielilor de 
transport este asigurat de către infractor inclusiv prin expedierea biletelor 
electronice direct victimei (Cipru); 
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 Drept metode de control la etapa de exploatare sunt utilizate: datoria 
financiară, sechestrarea actelor, violenţa sau ameninţarea cu violenţă. 

 
Victimele traficului de copii (Art. 206 CP) 
 

În perioada de raportare au fost identificaţi 11 minori - victime a traficului de 
copii. Traficul intern de copii continuă să fie pe primul loc cu 7 copii (6 – exploatare 
sexuală, 1 – exploatare prin cerşit), urmată de Federaţia Rusă –2 copii (1-exploatre 
sexuală, 1 – exploatare prin muncă), Turcia – 1 copil traficat în scop de exploatare 
sexuală şi Ucraina – 1 copil exploatat prin cerşit. În cazul copilului traficat în 
Federaţia Rusă în scop de exploatare prin muncă, este de menţionat faptul că în acest 
caz victima a decedat în circumstanţe deocamdată necunoscute, iar în prezent se 
efectuează investigaţiile de rigoare în vederea elucidării tuturor aspectelor pe 
marginea acestui caz.    

După criteriu gen al victimelor identificate - 10 copii sunt de gen feminin şi 
unul de gen masculin, cu vîrsta cuprinsă între 14-17 ani. 

Toţi copiii provin din familii social-economic vulnerabile, lipsiţi de îngrijirea 
reală a părinţilor astfel sînt lăsaţi să supraviețuiască de unii singuri, fapt care 
facilitează şi sporeşte gradul de normalizare a abuzurilor şi violenţelor comise 
împotriva lor. 

 
Diagrama 2. Dimensiunea geografică a traficului de copii în raport cu scopul exploatării 

(nr. victimelor minore identificate) 

 
Sursa: CCTP al INI al IGP 
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Date statistice cu privire la identificarea victimelor 
 

Tabelul 1. Victimele traficului de fiinţe umane identificate pe parcursul semestrului I, 2014 

Numărul total al victimelor traficului de fiinţe umane 
identificate 

167 
femei – 107 
bărbaţi – 60 

Sex f m total  f m total  f m total 
Vîrsta 18-25    26-35    36-50    

Cetăţenie mold. 107 60 167 apatrid    alta    
Mediu Rural    Urban        

Trafic intern total 7 8 15         

Trafic extern 

Qatar 0 3 3 Germania 4 0 4 Italia 4 0 4 
Ucraina 1 1 2 Fed. Rusă 55 48 103 Cipru Nord 15 0 15 
Grecia 2 0 2 Turcia 8 0 8 Thailand 2 0 2 

Cipru 1 0 1 Malaezia 1 0 1 EAU 7 0 7 

Metoda de 
recrutare 

înşelăciune   13 
combinat 

(îmşel + abuz 
vulnerab.) 

  24 abuz de putere   2 

abuz de 
vulner.   21 violenţă    alta    

Tipul 
exploatării 

sexuală 64 0 64 prin muncă 18 42 60 cerşit 25 14 39 

sclavie    

Prelev. de 
organe, 
ţesuturi, 
celule 

   
antrenare în 

activităţi 
criminale 

4 0 4 

 

Sursa: CCTP al INI al IGP 
 
 
 

Tabelul 2. Victimele traficului de copii identificate pe parcursul semestrului I, 2014 

 

Sursa: CCTP al INI al IGP 
 
 
 
 

Numărul total al victimelor traficului de copii identificate 
11 

fete – 10 
băieţi - 1 

Sex f m total   f m total   f m total 
Vîrsta 0-3 ani       4-10 ani       11-18 ani  10 1 11 

Cetăţenie mold. 10 1 11 Apatrid       alta       
Mediu Rural       Urban               

Trafic intern total  7  0  7 Zona Centru       Zona Sud       

Trafic extern Ucraina 0 1 1 Fed. Rusă 2 0 2 Cipru       
UAE       Turcia 1 0 1 Alte       

Metoda de 
recrutare 

înşelăciune       confisc. actelor       răpire       
abuz de vulnerab.       violenţă       alta       

Tipul 
exploatării 

sexuală 8 0 8 prin muncă 1 0 1 cerşit 1 1 2 

sclavie 
      

Prelev. de 
organe, 
ţesuturi, celule       alta       

Durata 
exploatării 

< 1 an 7 0 7 1-2 ani       2-3 ani       
3-5 ani       5-10 ani       10 ani<       
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3.2.2. Asistenţă 
 
- Conform datelor prezentate de către MMPSF, pe parcursul primului semestru 

2014, în cadrul Centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime 
ale TFU din mun. Chişinău şi r. Căuşeni au fost asistate 12 victime ale traficului de 
copii şi 44 victime ale traficului de fiinţe umane (adulţi). Tuturor victimelor le-a fost 
acordată asistenţa necesară, în funcţie de necesităţile specifice ale fiecărui beneficiar 
(Tabelul 3, Tabelul 4). 

- În decursul a primelor 6 luni ale anului 2014 de către procurorii din cadrul 
Procuraturii Generale şi ofiţerii de urmărire penală a Centrului pentru Combaterea 
Traficului de Persoane al INI al IGP al MAI, în condiţiile Legii Nr. 105 din  
16.05.2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal, a 
fost dispusă protecţia a 5 persoane recunoscute ca victime ale traficului de fiinţe 
umane. De asemenea aceste persoane au fost referite către instituţiile Sistemului 
naţional de referire, beneficiind de asistenţă medicală, materială şi juridică. Ofiţerii 
de urmărire penală şi în alte cazuri referă victimele către instituţiile din cadrul SNR, 
fiind orientaţi şi instruiţi permanent în acest sens. 

- În cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor s-au oferit circa 180 
consultaţii persoanelor care au fost victime ale traficului de fiinţe umane sau victime 
ale violenţei în familie. 

- În prima jumătate a anului, Centrul Internaţional „La Strada” a continuat 
gestionarea portalului informațional www.siguronline.md,  fiind oferite 126 consilieri 
on-line. De asemenea, CI “La  Strada” a oferit asistenţă juridică şi reprezentare în 
instanţele de judecată pentru 18 copii, victime ale traficului de copii şi abuzuri 
sexuale şi 3 victime ale traficului de fiinţe umane (adulte). 

- În perioada de raportare, MMPSF a organizat misiuni de repatriere pentru 20 
de minori și 17 adulți, victime sau potenţiale victime ale TFU. 

- Cu suportul Fundaţei Terre des hommes au fost repatriați din Federaţia Rusă 5 
copii şi un adult (2 frați au fost repatriaţi împreună cu mama). 

- Centrul de  Integrare ”Migrația și Legea”, or. Moscova, Federaţia Rusă a 
acordat consultație juridică gratuită pentru 617 migranți moldoveni (308 femei şi 309 
bărbaţi) aflați în situaţie de dificultate pe teritoriul Federaţiei Ruse. 
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Date statistice cu privire la asistenţa victimelor 
 

Tabelul 3. Victimele traficului de fiinţe umane asistate în Centrele de plasament pe parcursul 
semestrului I, 2014 

Numărul total al victimelor traficului de fiinţe umane asistate 
44 

femei – 36 
bărbaţi – 8  

Sex f m total   f m total   f m total 
Vîrsta 18-25 14 2 16 26-35 18 2 20 36-50 4 4 8 

Cetăţenie mold. 35 7 42 apatrid 1 0 1 alta 0 1 1 

Studii 
Fără studii 2 1 3 primare 5 1 6 gimnaziale 20 1 21 

liceu, ŞP, Colegiu 4 4 8 superioare 1 0 1 altele 4 1 5 
Mediu Rural 21 7 28 Urban 15 1 16         

Stare civila căsătorit/ă 7 2 9 necasatorit/ă 23 5 28 divorţat/ă 4 1 5 
văduv/ă       concubinaj 2 0 2 alta       

Tipul exploatării 

sexuală 25 0 25 prin muncă 3 7 10 cerşit 7 1 8 

sclavie 

      

prelev. de 
organe, 
ţesuturi, 
celule       alta 1 0 1 

A cooperat cu MAI da, în cadrul SNR 8 3 11 
Da, în afara 
SNR 12 3 15 nu       

A acceptat asistenţă da, în cadrul SNR 15 3 18 
Da, în afara 
SNR 21 5 26 nu       

Tipul asistenţei 
juridică 17 5 22 socială 36 8 44 medicală 21 4 25 

profesionalizare       
protecţie 
fizică       alta 17 4 21 

 

Sursa: MMPSF 
 
 
 

Tabelul 4. Victimele traficului de copii asistate în Centrele de plasament pe parcursul 
semestrului I, 2014 

Numărul total al victimelor traficului de copii asistate 
12 

fete – 6 
băieţi – 6  

Sex f m total   f m total   f m total 
Vîrsta 0-3 ani 0 1 1 4-10 ani    11-18 ani  6 5 11 

Cetăţenie mold. 6 6 12 apatrid    alta    

Studii 
fără studii    preşcolare 0 1 1 primare 1 4 5 
gimnaziale 4 1 5 <11 clase    altele 1 0 1 

Mediu rural 3 6 9 urban 1 2 3      
Statutul social al 

victimei abandonat    în situaţie de 
risc 3 6 9 separat de 

părinţi 3 0 3 

Tipul exploatării 

sexuală 4 1 5 prin muncă 1 2 3 cerşit 1 3 4 

sclavie 
   

prelev. de 
organe, 

ţesuturi, celule    alta    
A cooperat cu MAI da, în cadrul SNR 4 6 10 da, în afara SNR 2 0 2 nu       

A acceptat asistenţă da, în cadrul SNR 4 6 10 da, în afara SNR 2 0 2 nu       

Tipul asistenţei juridică 4 6 10 socială 6 6 12 medicală 6 6 12 
instruire 1 0 1 protecţie fizică    alta 6 6 12 

 

Sursa: MMPSF 
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3.2.3. Re/integrare socială 
 
Re/integrare educaţională 

- Pe parcursul anului 2014, cu suportul CIDDC în parteneriat cu “Soroptimist 
International Uniunea din Norvegia, Liechtenstein Development Service OSCE 
Viena”, 52 de fete şi băieţi, absolvenţi ai şcolilor internat au beneficiat de asistenţă şi 
ajutor (servicii medicale, consiliere psihologică, rechizite, etc.) în procesul de 
continuare a studiilor profesionale în licee, şcoli profesionale şi colegii. 
 
Re/integrare în cîmpul muncii 

- În primul semestru al anului 2014, au beneficiat de alocație de integrare sau 
reintegrare profesională pînă la 9 luni (564,75 lei lunar), 7 victime ale traficului de 
ființe umane. 

- În perioada de raportare, au absolvit cursurile de formare profesională gratuite 
5 persoane din categoria victimelor traficului de ființe umane. 
 
Date statistice cu privire la re/integrarea socială a victimelor 
- 
 
Resurse financiare alocate pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU 

a) Pentru întreținerea Centrului de asistență și protecție a victimelor și 
potențialelor victime ale traficului de ființe umane din mun. Chișinău, Ministerului 
Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în calitate de executor principal de buget, 
pentru anul 2014, au fost alocate mijloace financiare în mărime de 2865,8 mii lei, 
care au fost executate în sumă de 774,9 mii lei sau la nivel de 63,1% din prevederile 
pe perioada respectivă (1227,8 mii lei). 

Este de menționat, că pentru anul 2014, au fost aprobate mijloace financiare în 
sumă de 1077,2 mii lei pentru construcția unei anexe la Centrul de asistență și 
protecție a victimelor TFU mun. Chișinău. 

b) Pentru repatrierea copiilor și adulților, victime ale traficului de ființe umane, 
victimele organizării migrației ilegale, precum și a copiilor neînsoțiți, în bugetul 
MMPSF pentru anul 2014 au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 600,0 mii 
lei în scopul dat sau cu 500,0 mii lei mai mult față de suma aprobată pe anul 2013. 

La situația din 1 iulie 2014 au fost executate 52,8 mii lei, sau la nivel de 19,6% 
din prevederile pe perioada respectivă (270,0 mii lei). 

c) Întru întreținerea Centrelor de asistență și protecție a victimelor traficului de 
ființe umane, în bugetele unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2014 au fost 
aprobate mijloace financiare în volum total de 1083,3 mii lei pentru întreținerea a 34 
beneficiari (tutelați) în cadrul a 2 Centre de asistență și protecție a victimelor 
traficului de ființe umane (în raioanele Căușeni și Cahul). La situația din 1 aprilie 
2014 au fost executate în volum de 207,7 mii lei, ceea ce constituie 71,9% din 
prevederile pe perioada dată (288,9 mii lei). 

Concomitent, în bugetele unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2014 
întru întreținerea Centrelor psihosociale de reabilitare a victimelor violenței în familie 
au fost precizate mijloace financiare în volum total de 3027,3 mii lei pentru 
întreținerea a 88 beneficiari (tutelați) în cadrul a 5 Centre psihosociale de reabilitare a 
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victimelor violenței în familie (în raioanele Căușeni, Hîncești, Drochia și mun. Bălți). 
La situația din 1 aprilie 2014 au fost executate în volum de 645,6 mii lei, ceea ce 
constituie 66,3 la sută din prevederile pe perioada de gestiune (974,3 mii lei). 
 
Sensibilizare şi informare 

- În primul semestru 2014, în scopul integrării pe piața muncii a persoanelor fără 
un loc de muncă, inclusiv a victimelor traficului de ființe umane s-au organizat și 
desfășurat 47 tîrguri ale locurilor de muncă, la care au participat 552 angajatori, care 
au propus 7032 locuri vacante. La tîrguri au participat 7154 persoane, din care 1124 
au fost angajate în cîmpul muncii. Inclusiv s-a organizat: Târgul locurilor de muncă, 
organizat în cadrul Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” (29 ianuarie - 2 
februarie 2014) la care au participat 25 agenți economici, care au pus la dispoziția 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă circa 800 oferte de muncă. Mai mult 
de 300 persoane au negociat angajarea în cadrul tîrgului, iar circa 100 de candidați au 
fost selectați de către reprezentanții companiilor pentru interviul de angajare. La 
Tîrgul locurilor de muncă pentru tineret, desfășurat în cadrul Forului 
meseriilor/profesiilor din 29 mai 2014, au participat peste 60 de angajatori care au 
prezentat circa 2000 oferte de muncă. Deși evenimentul a fost dedicat tinerilor, acesta 
a atras circa 4000 persoane interesate să-și găsească un loc de muncă sau să se 
informeze despre oferta educațională din instituțiile de învățământ prezente la 
eveniment. Circa 1800 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au discutat 
direct cu angajatorii  referitor la locurile de muncă expuse la Tîrg și 450 persoane au 
fost selectate pentru interviul de angajare.  

În scopul modernizării serviciilor prestate și facilitarea accesului la piața muncii, 
periodic se organizează târguri on-line ale locurilor de muncă. Pe parcursul primului 
semestru 2014 au fost organizate: Tîrgul on-line „Locuri de muncă din industria 
prelucrătoare” în perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2014. Au participat 36 companii 
care au avut disponibile peste 500 oferte de muncă. În rezultat, platforma tîrgului on-
line (www.e-angajare.md) a fost accesată de circa 3000 persoane din peste 30 de țări. 
Peste 230 persoane au aplicat CV-ul pentru un loc de muncă direct pe platforma 
tîrgului on-line. Tîrgul on-line „Locuri de muncă pentru tineret” s-a desfășurat în 
perioada 29 mai - 2 iunie 2014. La eveniment au participat 73 angajatori cu peste 
1500 locuri de muncă vacante. Platforma a fost accesată de circa 8000 persoane. 
Circa 310 vizitatori au aplicat pentru locurile de muncă. Din aceștia au fost angajate 
51 persoane, iar la 28 persoane li s-a oferit șansa de a fi înscriși pentru un stagiu în 
cadrul companiilor, cu posibila angajare ulterioară. 
 
Consolidarea capacităţilor 

- MAEIE, în comun cu Misiunea OIM în Moldova şi CI „La Strada”, a organizat 
la 12 iunie 2014 un seminar (25 participanți) privind identificarea victimelor 
traficului de fiinţe umane. Instruirea a fost destinată diplomaţilor detaşaţi pentru a 
activa în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM peste hotare. 
Discuţiile s-au axat pe rolul implicării misiunilor diplomatice în vederea identificării 
victimelor traficului de fiinţe umane (TFU), acordării asistenţei acestora, precum şi 
au fost precizate acţiunile întreprinse de către colaboratorii misiunilor diplomatice şi 
oficiilor consulare la depistarea cazurilor de TFU. 
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- În parteneriat cu CI “La Strada” au fost organizate pe 12-13, 17-18, 19, 24, 26 
și 27 iunie, 6 seminare pentru un număra total de 138 angajați ai DPF (Direcția 
regională Nord / Edineț - 25 colaboratori; Direcția regională Est / Ștefan Vodă – 23 
colaboratori; Direcția regională Vest - 20 colaboratori; Direcţia regională Sud - 24 
colaboratori; Aeroportul Internaţional Chişinău - 46 colaboratori). Tematica instruirii 
a fost -  „Identificarea cazurilor de trafic de ființe umane și măsuri operative de 
investigare“. 

- Prin Ordinul Ministrului educaţiei nr. 20 din 24.01.2014, Universitatea de Stat 
a Moldovei a fost autorizată pentru pregătirea studenţilor la programul de master 
Psihologie judiciară (120 de credite). Programul nou de master Psihologie judiciară 
a fost elaborat la iniţiativa şi de către specialiştii CI „La strada”, ca răspuns la 
necesităţile sistemului de justiţie şi protecţie a copilului (victimă/martor în cadrul 
procesului judiciar), în parteneriat cu Facultatea Psihologie si Ştiinţe ale Educaţiei, 
Catedra Psihologie Generală din cadrul USM şi aprobat de către Senatul universităţii 
pentru admiterea 2014. Pentru anul de studii 2014-2015 au fost formate 2 grupe 
academice la acest program nou de master de profesionalizare. 

- La  26-27 mai și 2-3 iunie, cu susținerea misiunii OSCE și în parteneriat cu SP 
și INJ, CI “La Strada” a organizat două instruiri cu tematica ”Audierea copiilor 
victime/martori ai abuzului și exploatării sexuale” pentru psihologi, procurori și 
judecători din Soroca, Glodeni, Drochia, Fălești, Florești, Anenii Noi, Căușeni, 
Ștefan Vodă, Orhei, Rezina (total instruiţi - 46 specialiști). 

- În perioada 13 – 16 mai 2014, 5 specialişti din instituţiile medicale au 
participat la un atelier de lucru, organizat în cadrul proiectelor „Protecţia copiilor faţă 
de violenţă, abuz, neglijare şi exploatare în Moldova”, susţinut de reprezentanţa 
UNICEF Moldova, şi proiectul „Colaborarea Republicii Moldova şi Estonia în 
asistenţa copiilor abuzaţi sexual şi fizic”, susţinut de Ministerul Afacerilor Externe 
din Estonia. 

- MMPSF a desfășurat 2 mese rotunde la tema “Rolul echipelor multidisciplinare 
în soluționarea cazurilor asistate în cadrul Sistemului național de referire”, după cum 
urmează: 

 23 mai 2014 – cu participarea specialiștilor din raioanele Briceni, Ocnița 
și Rîșcani; 

 19 iunie 2014 – cu participarea specialiștilor din raioanele Fălești, 
Dondușeni și Orhei. 

- În perioada 26-27 mai 2014, Secretariatul permanent a facilitat organizarea 
seminarului „Audierea copiilor victime - martori ai abuzului / exploatării sexuale” 
prin asigurarea prezenţei psihologilor din 5 raioane adiacente Camerei regionale de 
audieri din raionul Soroca. 
 
Recomandări 

- Analizînd progresele obţinute în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor în 
semestrul I 2014, constatăm faptul că la capitolul re/integrare au fost obţinute 
rezultate nesemnificative, fiind întreprinse doar unele acţiuni intermediare în vederea 
integrării sau reintegrării victimelor în cîmpul muncii. Astfel, în perioada de referinţă 
au fost identificate 178 victime ale traficului de fiinţe umane (167 adulţi şi 11 copii), 
au fost asistate în Centrele de plasament 56 victime (44 adulţi şi 12 copii), iar de 
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cursuri de formare profesională gratuite au beneficiat doar 5 victime ale TFU, 
alocație de integrare sau reintegrare profesională pînă la 9 luni a fost acordată pentru 
7 victime. 

În acest context, se recomandă identificarea măsurilor necesare pentru a spori 
capacitatea instituţiilor abilitate de a re/integra victimele TFU în societate, inclusiv 
prin încadrarea în cîmpul muncii sau la studii, în scopul prevenirii retraficării acestora 
şi diminuării vulnerabilităţii faţă de trafic.  

- Cu referire la indicatorii de monitorizare incluşi în Chestionarele completate 
periodic de către Republica Moldova pentru organizaţii internaţionale şi 
interguvernamentale, precum GTIP, GRETA, UNODC, şa, instituţiile publice şi 
partenerii de implementare cu atribuţii în domeniul protecţiei şi asistenţei victimelor 
traficului de fiinţe umane, urmează să reflecte informaţia cu privire la: 

 
3.2.1. Identificare 

a) Numărul de decizii cu privire la iniţierea procedurii de identificare / verificare a 
unei presupuse (prezumate) victime a TFU. Numărul presupuselor (prezumatelor) 
victime. 

b) Numărul de victime ale TFU, eligibile să beneficieze de serviciile de asistenţă şi 
protecţie, identificate de către: 

- CCTP; 
- IGP; 
- DPF; 
- BMA; 
- personalul angajat de către transportatori de pasageri, inclusiv însoțitorii de 

avion și personalul care lucrează pe alte mijloace de transport terestru; 
- lucrătorii medicali; 
- asistenţii sociali; 
- misiunile diplomatice/consulare; 
- APL; 
- ONG; 
- OI. 

c) Numărul de victime ale TFU recunoscute oficial de către autoritatea publică 
abilitată, eligibile să beneficieze de protecţie specială, inclusiv de compensaţii şi 
despăgubiri, cu emiterea deciziei de acordare a statutului de victimă (femei / 
bărbaţi, copii / adulţi): 
- conform criteriilor comune definite în legislaţie (de către poliţie, procuror sau 

judecător); 
- conform statutului de victimă a TFU acordat de altă ţară; 
- conform statutului de victimă a TFU acordat la etapa de repatriere. 
 

d) Numărul de victime ale TFU recunoscute oficial, în dependenţă de: 
- tipul exploatării (sexuală, prin muncă, cerşit, prelevare ţesuturi/organe/celule, 

etc.) 
- specificul traficului (trafic intern, trafic intern) 
- cetăţenia victimei. 
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e) Numărul deciziilor de retragere a statutului de victimă a TFU. 
 
3.2.2. Asistenţă 

 
f) Numărul de victime ale TFU: 

- Repatriate în RM (în funcţie de ţara de destinaţie); 
- Returnate în RM (în funcţie de ţara de destinaţie). 

 

- Repatriate din RM (în funcţie de ţara de origine); 
- Returnate din RM (în funcţie de ţara de origine). 

dintre acestea: 
1. cu statut de victimă; 
2. presupuse (prezumate) victime. 

 
g) Numărul total de victime ale TFU, în funcţie de tipul traficului extern/intern, care 

au beneficiat de serviciile de asistenţă finanţate din Bugetul de Stat / APL sau din 
surse externe: 
- Centre de criză (CAP); 
- Centre de asistenţă şi protecţie (shelter); 
- Consultanță juridică și asistență juridică gratuită în timpul investigațiilor și 

procedurilor judiciare; 
- Asistenţă psihologică; 
- Training de profesionalizare (instruire vocaţională); 
- Suport financiar; 
- Servicii prietenoase copiilor; 
- Servicii pentru migranţi; 
- Servicii pentru victimele TFU, separat pe tipuri de exploatare (sexuală, prin 

muncă, cerşit); 
- Informații cu privire la procedurile judiciare și administrative relevante; 
- Repatriere voluntară; 
- Servicii consulare; 
- Traducere. 
 

h) Resursele financiare cheltuite pentru asistenţa victimelor TFU din: 
- Bugetul de Stat 
- Bugetul APL 
- Fonduri externe 

i) Numărul de victime TFU care au beneficiat de compensaţii din partea statului; 
j) Numărul de victime TFU care au beneficiat de despăgubiri din partea 

făptuitorului; 
k) Numărul de victime TFU care au solicitat despăgubiri și compensații în țara de 

destinație, după întoarcerea în Republica Moldova; 
l) Numărul victimelor TFU cărora li s-a acordat o perioadă de recuperare și de 

reflecție; 
m) Numărul de victime TFU cărora li s-a acordat permis de ședere; 
n) Numărul victimelor TFU cărora li s-a acordat statutul de refugiat și de  protecție 

subsidiară / complementară; 
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o) Numărul de victime ale TFU care au colaborat cu organele de drept; 
p) Numărul de victime ale TFU sau martori căror le-a fost acordată protecţia specială 

împotriva intimidării atât în cadrul cât și în afara procesului penal; 
q) Numărul de victime ale TFU absolvite de răspundere penală pentru infracţiunile 

săvîrşite în legătură cu calitatea procesuală de victimă a TFU; 
r) Numărul minorilor dispăruţi; 
s) Numărul copiilor victime/martori audiaţi conform art. 1101 CPP (în cadrul 

camerelor de audieri regionale); 
t) Numărul de funcţionari (membri EMT) ce au beneficiat de instruiri privind 

identificarea şi asistarea victimelor sau potenţialelor victime ale TFU. 
 

3.3. PEDEPSIRE 
Cadrul instituţional 

- În vederea asigurării analizei criminale a infracţiunilor transfrontaliere, în 
special celor conexe cu traficul de fiinţe umane, în cadrul Direcţiei investigaţii 
speciale DPF a fost formată Secţia „Analiza criminală”. 

- Atribuţiile CCTP privind investigarea infracţiunilor de abuz şi exploatare 
sexuală a copiilor on-line au fost transferate Centrului pentru Combaterea 
Infracţiunilor Cibernetice al INI al IGP. 

 
3.3.1 Activitatea de investigaţie şi urmărire penală 

 
Trafic de fiinţe umane (art. 165 al CP) 

În rezultatul activităţilor desfăşurate pe parcursul primului semestru al anului 
2014, au fost înregistrate 98 cauze penale pe infracţiuni de trafic de fiinţe umane5, 
fapt care relevă o creştere cu 38% faţă de cele 71 identificate în perioada similară a 
anului precedent, în special datorită activizării CCTP pe linia dată.  

Analiza comparativă pe ultimii ani denotă o dinamică în creștere de înregistrare 
a acestui tip de infracţiune (Diagrama 3). 

 
Diagrama 3. Dinamica infracţiunilor de trafic de fiinţe umane (nr. cauzelor penale intentate) 

 
Sursa: CCTP al INI al IGP 

                                                
5 Toate c/p fiind ponite de MAI/IGP. 
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Din numărul total de 98 cauze penale, 32 au fost remise procurorului, dintre care 

16 cauze penale au fost finisate de către procurori, 13 fiind expediate în instanţa de 
judecată și 3 cauze penale clasate. În comparaţie cu perioada similară a anului 
precedent, cota cauzelor penale trimise procurorului şi a celor expediate în judecată 
este relativ constantă, comparativ cu cauzele penale înregistrate (Diagrama 3). 
Numărul scăzut de cauze penale finisate și remise în judecată, comparativ cu cele 
înregistrate se datorează faptului de intentare recentă a cauzelor penale, care conform 
specificului sunt de o complexitate deosebită, ce generează o perioadă mai 
îndelungată de efectuare a urmăririi penale.  

Totodată, constatăm că pînă în anul 2012, cca 80% din cazurile de trafic au fost 
identificate de către subdiviziunile teritoriale MAI/IGP. Ulterior, reieșind din 
sarcinile trasate faţă de CCTP privind mobilizarea resurselor spre depistarea şi 
curmarea infracţiunii de trafic de persoane şi asimilarea cazurilor de trafic per întreg 
teritoriu, cota parte a cazurilor înregistrate de CCTP a crescut de la 20% la 46%. 

 
Trafic de copii (art. 206 al CP) 

De asemenea, în primul semestru 2014 au fost înregistrate 11 cauze penale pe 
infracţiuni de trafic de copii6, faţă de 14 identificate în perioada similară a anului 
2013, înregistrîndu-se astfel o scădere cu 21.4%. Din numărul total de infracțiuni, 4 
cauze penale au fost trimise procurorului, toate fiind finisate de procurori şi expediate 
în instanţa de judecată. În comparaţie cu perioada similară a anului 2013, urmărim o 
scădere ușoară a cauzelor penale înregistrate pe fundalul unei creșteri constante a 
cauzelor penale trimise în judecată (a se vedea Diagrama 4). 

 
Diagrama 4. Dinamica infracţiunilor de trafic de copii (nr. cauzelor penale intentate) 

 
Sursa: CCTP al INI al IGP 
 

Din totalul de 11 cauze penale intentate pe trafic de copii, CCTP îi revin 9 cauze 
penale, sau cca 82%, comparativ cu perioada analogică a anului precedent de cca 
64%. 
                                                
6 Toate cazurile fiind pornite de angajaţii poliţiei. 
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Proxenetism (art. 220 al CP) 

În perioada vizată au fost pornite 34 cauze penale pe infracţiunile de 
proxenetism7, comparativ cu 27 cauze penale în perioada similară a anului trecut 
(Diagrama 5). Astfel, înregistrăm o majorare cu cca 26% a numărului de infracţiuni 
de proxenetism înregistrate în raport cu perioada similară a anului precedent. 

  
Diagrama 5. Dinamica infracţiunilor de proxenetism (nr. cauzelor penale intentate) 

 
Sursa: CCTP al INI al IGP 
 

La acest compartiment, urmărim de asemenea şi o majorare a numărului 
cauzelor penale finisate şi remise în instanța de judecată.  

Din cele 34 infracţiuni înregistrate, 18 au fost remise procurorului, dintre care 17 
au fost finisate de procurori, 16 fiind expediate în instanţa de judecată şi 1 clasată. 
Rata de finisare a cauzelor penale s-a micşorat de la cca 59% la 53%, însă rata de 
expediere a dosarelor penale în judecată s-a majorat de la cca 30% la 47% (a se vedea 
Diagrama 5). 
 
Organizarea migraţiei ilegale (art. 3621 al CP) 

În perioada de raportare au fost înregistrate 21 cauze penale pe infracţiuni de 
organizare a migraţiei ilegale8, faţă de 27 în aceeași perioadă a anului 20139 fiind 
înregistrată o scădere cu 22.2%. Din numărul total de cauze penale, 11 au fost trimise 
procurorului, dintre care toate 11 au fost finisate de către procurori, 10 fiind expediate 
în instanţa de judecată şi 1 cauză penală încetată. 

 
 
 
 

                                                
7 Toate fiind ponite de MAI/IGP. 
8 20 c/p fiind intentate de MAI/IGP, 1 c/p fiind intentată de Procuratură. 
9 22 c/p ponite de IGP şi 5 cauze penale pornite de Procuratură. 
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Diagrama 6. Dinamica infracţiunilor de organzare a migraţiei ilegale (nr. cauzelor penale 
intentate) 

 

 
Sursa: CCTP al INI al IGP 

 
Faptul înregistrării unui număr mai mic de cauze penale pe acest gen de 

infracțiuni nu a generat însă o scădere respectivă și la compartimentele finisării și 
remiterii cauzelor penale în instanța de judecată, ci dimpotrivă urmărim o majorare 
esențială a numărului cauzelor penale finisate și remise în instanța de judecată.  

Rata de finisare şi expediere a dosarelor în judecată a crescut de la cca 19% la 
52% şi respectiv de la cca 4% la 47% (a se vedea Diagrama 6). 
 
 

3.3.2. Investigarea şi anihilarea grupurilor criminale organizate 
 

- În semestrul I al anului curent, Serviciul de Informaţii şi Securitate a derulat 
investigaţii în comun cu partenerii de colaborare externă, pe competenţa depistării 
legăturilor transnaţionale ale grupurilor criminale organizate. 

În perioada de referinţă, putem menţiona finalizarea măsurilor operative, 
întreprinse în privinţa unei grupări specializate în traficarea cetăţenilor Republicii 
Moldova în Federaţia Rusă, prin exploatare în muncă agricolă. Recrutarea 
persoanelor avea loc în mediul familiilor socialmente vulnerabile, prin înşelăciune. În 
urma informării Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al INI al IGP al 
MAI, a fost pornită o cauză penală pe trafic de fiinţe umane. 

În cadrul asistenţei operative pe marginea altei cauze penale, SIS a remis în 
adresa CCTP informaţii cu privire la implicarea unei alte grupări în trafic de 
persoane, inclusiv minori, din Republica Moldova în Federaţia Rusă, în scop de 
exploatare prin muncă forţată, fără remunerare, în folosul unei comunităţi religioase. 
Racolarea persoanelor se baza pe manipularea prin convingeri religioase, sau 
constrîngeri psihologice, pe fon religios.  

În context, Serviciul a efectuat analize ale bazelor informaţionale, în acestea 
evidenţiindu-se că o pondere importantă în fenomenul traficului de persoane, în/din 
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Republica Moldova o au şi în continuare canalele organizate de traficare în scop de 
munci neremunerate. 

În altă ordine de idei, a fost demarată investigarea unui potenţial canal de 
traficare a copiilor, la moment acesta fiind în proces de documentare. 

- În urma desfăşurării măsurilor operative de investigaţii, de către organele de 
drept, au fost documentate şi anihilate 17 grupări criminale specializate în trafic de 
fiinţe umane, cu 63 suspecţi şi 43 victime, identificaţi către data de raport. De 
menţionat că 14 din aceste grupări au fost documentate de către CCTP. 

Opt dintre aceste grupări s-au specializat pe trafic de persoane şi copii în scop de 
exploatare sexuală şi în cerşit în Federaţia Rusă, 2 - pe trafic de persoane şi copii în 
scop de cerşit în Ucraina, 2 - pe trafic de persoane în scop de exploatare sexuală în 
Germania, 1 - pe trafic de persoane în scop de exploatare sexuală în Grecia, 1 - pe 
trafic de persoane în scop de exploatare sexuală în Cipru de Nord, 1 - pe trafic de 
persoane în scop de exploatare sexuală în Italia şi 2 – pe trafic de copii intern, în scop 
de exploatare sexuală şi în cerşit, majoritatea grupărilor operînd în grup de 4-8 
persoane.  
 

3.3.3. Condamnarea traficanţilor 
 

Conform informaţiei prezentate de către Procuratura Generală, în baza analizei 
practicii judiciare pe parcursul primului semestru al anului 2014, în domeniul 
judecării cauzelor penale cu privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane şi a celor 
conexe a fost constatată următoarea stare de fapt: 

În perioada de referinţă, instanţele de judecată au finisat examinarea a 52 cauze 
penale din categoria traficului de persoane şi crimelor conexe, în privinţa a 80 
inculpaţi, inclusiv:  

- 13 cauze penale privind traficul de fiinţe umane în privinţa a 22 persoane; 
- 3 cauze penale privind traficul de copii în privinţa a 5 persoane; 
- 2 cauze penale privind scoaterea ilegală a copiilor din ţară în privinţa a 2 

persoane; 
- 23 cauze penale privind proxenetismul în privinţa a 31 persoane; 
- 11 cauze penale privind organizarea migraţiei ilegale în privinţa a 20 

persoane. 
Referindu-ne la categoriile de pedepse aplicate de către instanţele de judecată 

se poate constata, că din cele 67 de persoane fizice în privinţa cărora au fost 
pronunţate sentinţe de condamnare, pedeapsa închisorii a fost aplicată faţă de 18 
persoane, dintre care 12 persoane au fost condamnate pentru comiterea traficului de 
fiinţe umane, 5 persoane pentru comiterea infracţiunii de trafic de copii şi 1 persoană 
pentru comiterea infracţiunii de proxenetism.  

Totodată, faţă de 28 persoane a fost aplicată pedeapsa închisorii cu 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Dintre acestea, 3 persoane au fost 
condamnate pentru comiterea traficului de fiinţe umane, 1 persoană a fost 
condamnată pentru scoaterea ilegală a copiilor din ţară, 17 persoane pentru 
comiterea proxenetismului, iar 7 persoane pentru comiterea infracţiunii de organizare 
a  migraţiei ilegale. 
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Amenda a fost aplicată ca pedeapsă pentru 25 persoane condamnate, inclusiv  1 
persoană pentru scoaterea ilegală a copiilor din ţară, 11 persoane pentru comiterea 
proxenetismului, iar 13 persoane pentru comiterea infracţiunii de organizare a  
migraţiei ilegale. 

Nefiind de acord cu soluţiile adoptate de judecători, 12 sentinţe în privinţa a 22 
persoane au fost contestate de procurori în Curtea de Apel.  

 
Diagrama 7. Tipul pedepsei aplicate în funcţie de infracţiunea comisă 
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3.3.4. Sancţionarea persoanelor juridice 
 
În perioada 01.01.2014 - 01.07.2014, de către Camera de Licenţiere au fost 

adoptate/emise decizii cu privire la: 
 
a) retragerea licenţei 

- 16 decizii privind retragerea licenţei pentru genul activitatea legată de plasarea 
în cîmpul muncii a cetăţenilor în străinătate / activitatea de încadrare/înscriere a 
studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural; 

- 43 decizii privind retragerea licenţei pentru genul activitatea de turism. 
 
b) suspendarea licenţei 

- 11 decizii privind suspendarea licenţei pentru genul activitatea legată de 
plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în străinătate activitatea de încadrare/înscriere 
a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural; 

- 34 decizii privind suspendarea licenţei pentru genul activitatea de turism. 
 
c) recunoaşterea nevalabilităţii licenţei 

- 4 decizii privind recunoaşterea nevalabilităţii licenţei pentru genul activitatea 
de turism; 

- 2 decizii privind recunoaşterea nevalabilităţii licenţei pentru genul activitatea 
legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în străinătate / activitatea de 
încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural. 
 
d) emiterea prescripţiei 
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- 32 prescripţii pentru genul activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a 
cetăţenilor în străinătate activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de 
schimb educaţional-cultural; 

- 9 prescripţii pentru genul activitatea de turism. 
 
- De asemenea, pe parcursul semestrului I a anului curent Agenţia de Transplant 

a efectuat 8 măsuri de control în instituţiile medico-sanitare publice autorizate, în 
vederea verificării şi actualizării listei de aşteptare pentru transplant renal. În aceiaşi 
perioadă au fost efectuate şi 6 inspecţii de control în instituţiile autorizate pentru 
prelevare şi transplant. În total au fost efectuate 14 măsuri de control. 

 
Informare şi sensibilizare 

- Pe diverse portaluri de ştiri au fost plasate 4 articole cu privire la infracţiunile 
de rezonanţă descoperite de către angajaţii CCTP. 

Pentru o mai bună mediatizare a activităţii CCTP au fost organizate 3 
conferinţe de presă şi au fost acordate 6 interviuri pentru: Basarabia.MD, Jurnal TV, 
Publika TV, Ziarul „TIMPUL”, etc. 

- În conformitate cu principiul transparenţei activităţii desfăşurate, în primul 
semestru al anului 2014, de către procurori au fost mediatizate 33 subiecte ce se 
referă la tematica prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane. 

 
Consolidarea capacităţilor 

- La 13.03.2014 procurorii au participat în calitate de formatori la seminarul 
organizat de INJ cu suportul financiar al Misiunii OIM în Moldova în cadrul căruia au 
avut mai multe prezentări pe aspecte legate de prevenirea şi combaterea traficului de 
fiinţe umane. 

- În perioada 07 - 08 aprilie 2014, reprezentanții Procuraturii Generale şi ai CCTP 
au participat în calitate de formatori la seminarul organizat de INJ în parteneriat cu 
Misiunea OIM în Republica Moldova cu tema ”Investigarea şi judecarea crimelor de 
trafic de persoane în condiţiile noilor tendinţe ale fenomenului şi ale modificărilor din 
legislaţie” la care au participat judecători şi procurori. 

- De asemenea, colaboratori din cadrul CCTP au participat  în calitate de 
formatori la: 

 2 seminare de instruire privind calificarea infracţiunilor de trafic de organe şi 
infracţiunile conexe destinate ofiţerilor de urmărire penală din cadrul Direcţiei 
generale urmărire penală a IGP 

 un seminar de instruire privind calificarea infracţiunilor de trafic de fiinţe 
umane destinat subdiviziunilor subordonate ale INI. 

- La data de 23.04.2014 în incinta Direcţiei regionale „Vest” a DPF a fost 
desfăşurat un training cu tematica „Training specializat pentru echipele mobile 
privind traficul de fiinţe umane” la care au participat 20 colaboratori DPF. 

- În perioada 20-24 ianuarie 2014, de către Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a 
fost organizat un curs de perfecţionare cu tematica „Trafic de fiinţe umane”, la care 
au participat 9 colaboratori ai DPF. 
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Date statistice cu privire profilul infracţional al traficului de fiinţe umane 
 

Tabelul 5. Profilul infracţional al traficului de fiinţe umane (adulţi), semestrul I, 2014 
1.Numărul total de sesizări despre infracţiuni de trafic de fiinţe umane înregistrate în 
perioada de raport 121 

2. Numărul total de cauze penale pornite în perioada de raport  98 
3. Cauze penale excluse din gestiune în perioada de raport 20 
3.1. Transmise în judecată  13 
3.2. Încetate 0 
3.3. Clasate 3 
3.4. Suspendate 3 
3.5. Conexate 1 
3.6. Transmise altor state 0 
3.7. Recalificate (din art.165 în alte infracţiuni) 0 
4. Cauze penale restante la sfîrșitul perioadei de raport  78 
5. Numărul persoanelor condamnate 15 
6. Numărul persoanelor achitate 7 

Sursa: STI al MAI, PG 
 

Tabelul 6. Profilul infracţional al traficului de copii, semestrul I, 2014 
1.Numărul total de sesizări despre infracţiuni de trafic de fiinţe umane înregistrate în 
perioada de raport 11 

2. Numărul total de cauze penale pornite în perioada de raport 11 
3. Cauze penale excluse din gestiune în perioada de raport 4 
3.1. Transmise în judecată  4 
3.2. Încetate 0 
3.3. Clasate 0 
3.4. Suspendate 0 
3.5. Conexate 0 
3.6. Transmise altor state 0 
3.7. Recalificate (din art.165 în alte infracţiuni) 0 
4. Cauze penale restante la sfîrșitul perioadei de raport  7 
5. Numărul persoanelor condamnate 5 
6. Numărul persoanelor achitate 0 

Sursa: STI al MAI, PG 
 

Tabelul 7. Profilul infracţional al crimelor conexe, semestrul I, 2014 

  Proxenetism 
(Art. 220 CP) 

Scoatere ileg. 
a copiilor din 
ţară (Art. 207 

CP) 

Munca 
forţată (Art. 

168 CP) 

Org. migraţ. 
ilegale (Art. 

3621 CP) 

1. Numărul total de cauze penale 
aflate în gestiunea organelor de 
drept în perioada de raport 

34 5 6 51 

2. Cauze penale excluse din 
gestiune în perioada de raport 17 0 3 14 

2.1. Cauze penale transmise în 
judecată  16 0 3 13 

2.2. Cauze penale 
clasate/încetate/suspendate, etc 1 0 0 1 

3. Cauze penale restante la 
sfîrşitul perioadei de raport 17 5 3 37 

Sursa: STI al MAI  
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Recomandări 

- Cu referire la indicatorii de monitorizare incluşi în Chestionarele completate 
periodic de către Republica Moldova pentru organizaţii internaţionale şi 
interguvernamentale, precum GTIP, GRETA, UNODC şa, instituţiile publice şi 
partenerii de implementare cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe 
umane şi pedepsirii traficanţilor, urmează să reflecte date statistice cu privire la: 
 

a) Numărul de sesizări cu privire la cazurile de TFU identificate; 
b) Numărul de cauze penale pe TFU: 
- pornite, 
- expediate în judecată, 
- care au dus la condamnări. 
c) Numărul de persoane care au fost puşi sub învinuire, reţinuţi sau preîntîmpinaţi 

pentru infracţiunile de TFU (femei, bărbaţi); 
d) Numărul de persoane care au comis infracţiuni de TFU (femei, bărbaţi); 
e) Numărul de persoane care au comis infracţiuni de TFU, identificaţi în 

contextul controlului la frontieră; 
f) Numărul de persoane condamnate pentru infracţiuni de TFU în funcţie de 

naţionalitate (în prima instanţă, apel, curtea supremă): 
- cu închisoare, 
- cu suspendare. 
g) Numărul de infractori condamnaţi care au fost responsabili de exploatarea 

propriu-zisă a victimelor TFU (separat de cei care au fost responsabili de 
recrutare, transportare, adăpostire); 

h) Numărul de persoane condamnate pentru utilizarea serviciilor victimei TFU cu 
cunoştinţă de faptul că persoana este victimă a TFU; 

i) Numărul de cetăţeni străini identificaţi ca fiind persoane ce practică turismul 
sexual în RM, în funcţie de ţara de origine a acestora; 

j) Numărul de urmăriri penale, de infractori și de condamnări pentru traficul de 
ființe umane în circumstanțe agravante cu implicarea funcționarilor publici în 
exercitarea funcțiilor lor; 

k) Numărul de persoane juridice sancţionate (lichidate, suspendate etc) pentru 
comiterea infracţiunilor de TFU; 

l) Numărul anchetelor financiare care s-au terminat cu hotărîri de judecată 
privind sechestrarea mijloacelor făptuitorilor în vederea confiscării ulterioare a 
acestora. Suma bunurilor confiscate în cadrul cauzelor penale pe TFU; 

m) Numărul de investigații financiare desfăşurate în scopul asigurării recuperării 
mijloacelor financiare; 

n) Numărul de investigaţii ale Centrului Naţional Anti-corupţie sau Procuraturii 
anti-corupţie pe cazurile de TFU; 

o) Numărul de investigaţii a infracțiunilor TFU comise prin intermediul 
internetului, inclusiv numărul de site-uri blocare, folosite pentru facilitarea 
recrutării victimelor traficului de ființe umane sau difuzarea pornografiei 
infantile; 
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p) Numărul de poliţişti, procurori şi judecători instruiţi iniţial şi continuu privind 
investigarea şi condamnarea pe cauzele de TFU (copii, adulţi). Resursele 
financiare alocate pentru instruire; 

q) Numărul de poliţişti, procurori şi judecători ce au beneficiat de instruire cu 
privire la tratamentul victimelor; 

r) Numărul de funcţionari ce au beneficiat de instruiri privind identificarea 
victimelor TFU. 

 
3.4. PARTENERIAT 

 
3.4.1. Cooperare interdepartamentală / intersectorială 

 
- În perioada de referinţă, în vederea coordonării activităţii desfăşurate de către 

organele de drept în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, Consiliul 
Coordonator al organelor de drept de pe lîngă Procurorul general s-a întrunit în două 
şedinţe, la data de 24.01.2014 şi 24.06.2014, fiind abordate subiecte ce ţin de 
activitatea organelor de drept în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, 
dinamica fenomenului de trafic de fiinţe umane şi copii, gradul de interacțiune între 
reprezentanții organelor de drept și membrii echipelor multidisciplinare teritoriale la 
investigarea cazurilor de trafic de ființe umane și copii, precum și la asistarea unor 
astfel de victime, etc. 

Deciziile Consiliului coordonator au fost expediate instituțiilor competente 
pentru a implementa recomandările elaborate în cadrul ședințelor. 
  

3.4.2. Cooperarea juridică internaţională 
 

- În vederea obţinerii de informaţii cu caracter operativ în procesul efectuării 
unor acţiuni de urmărire penală, acţiuni speciale de investigaţii sau a altor măsuri de 
localizare şi arest a persoanelor aflate în căutare, ofiţerii CCTP utilizează pe larg 
instrumentele şi canalele internaţionale abilitate. Astfel, de către CCTP au fost 
expediate 154 de interpelări prin care au fost solicitate informaţii necesare pentru 
desfăşurarea eficientă a investigaţiilor. 

- De asemenea, în adresa Ministerului Justiţiei au parvenit 3 cereri de asistenţă 
juridică internaţională în materie penală privind traficul de fiinţe umane din partea 
Turciei cu privire la audierea persoanelor, dintre care 1 cerere a fost deja executată, 
celelalte 2 cereri au fost transmise către instanţele de judecată spre executare. 

 
3.4.3. Parteneriat transnaţional 

 
- Pe parcursul primului semestru, MAEIE a semnat Memorandumul de 

Cooperare cu MAE Elen în domeniul integrării europene, care prevede totodată şi 
cooperarea/preluarea experienţei, inclusiv în domeniul de prevenire şi combatere a 
fenomenului de trafic de fiinţe umane. 

- De asemenea, elemente relevante constituie semnarea Acordului RM-
EUROPOL privind schimbul de informaţii criptate, Acordul Operaţional fiind 
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preconizat a fi semnat până la sfîrşitul anului curent, iar Acordul de Cooperare RM-
Eurojust, la 10 iulie 2014. 

- MAEIE este în proces continuu de identificare şi examinare a candidaţilor la 
funcţia de consul onorific al RM. În perioada de raportare au fost deschise 12 
consulate onorifice ale RM (Coreea, Franţa, Monaco, Norvegia, Rusia, Polonia – 2 
consuli onorifici, Portugalia, Suedia, Turcia, Armenia, Lituania), iar în proces de 
examinare sunt 19 dosare ale candidaţilor la funcţia de consul onorific al RM. La 
moment ţara noastră are 42 de oficii consulare conduse de consuli onorifici. 

- Departamentul Poliţiei de Frontieră nu are careva acorduri semnate cu 
autorităţile din ţările de destinaţie ale traficului de fiinţe umane însă în conţinutul 
protocoalelor de colaborare dintre autorităţile de frontieră ale RM şi ale Ucrainei, 
Federaţiei Ruse şi a României sunt stipulate momente de colaborare în scopul 
combaterii traficului de fiinţe umane. 

 
Sensibilizare şi informare 

- În cadrul Şedinţei Tehnice de Coordonare a OSCE din 11.06.2014 a fost 
prezentată „Platforma web și centrul de resurse pentru profesioniști – Crearea unei 
abordări comune față de copii www.tdh-moldova.md”. 

- În marja sesiunii 26 a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO), 
Reprezentanţa Permanentă a RM pe lîngă Oficiul ONU din Geneva a organizat la 12 
iunie 2014, în parteneriat cu misiunea diplomatică a Austriei şi Oficiul Înaltului 
Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, evenimentul paralel în domeniul 
traficului de fiinţe umane cu genericul „Fighting trafficking in human beings: 
fostering partnerships and coordination-good practices”. (Combaterea traficului de 
ființe umane: promovarea bunelor practici în domeniul parteneriatului şi 
coordonării) 

Un eveniment de acest gen este organizat pentru prima dată în marja sesiunii 
CDO şi a avut drept rezultat sporirea vizibilităţii acţiunilor întreprinse de ţara noastră 
în acest domeniu. În context, au fost promovate bunele practici vizând prevenirea şi 
combaterea TFU, inclusiv funcţionalitatea mecanismului naţional de coordonare şi a 
Sistemului naţional de referire din RM. 

- De asemenea, în contextul desfăşurării CDO RM a participat în calitate de 
panelist la evenimentul paralel organizat de Misiunea Marocului privind Combaterea 
traficului de fiinţe umane: experienţe comparative şi bune practici, precum şi 
susţinerea activă a rezoluţiei cu referire la mandatul Raportorului Special ONU 
privind traficul de fiinţe umane, în special femei şi copii. 

- Totodată, pe filiera integrării europene au fost desfăşurate multiple acţiuni de 
informare şi comunicare privind liberalizarea regimului de vize şi 
implementarea/avantajele Acordului de Asociere la UE, în cadrul cărora a fost relevat 
inclusiv şi fenomenul de prevenire şi combatere a TFU.  

Drept urmare a liberalizării regimului de vize, RM continuă implementarea 
reformelor în conformitate cu condiţionalităţile Matricei de politici pentru suport 
bugetar privind liberalizarea regimului de vize 2014-2016 (21 mln. Euro) care 
prevede componenta de prevenire şi combatere a fenomenului de trafic de persoane. 
 
 



 40

Consolidarea capacităţilor 
- De către MMPSF, în parteneriat şi cu suportul OIM în Moldova, la nivel 

comunitar au fost desfășurate următoarele instruiri a echipelor multidisciplinare 
teritoriale: 

 Raionul Hîncești, 12-16 mai 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare 
din 38 de comunități, 103 specialiști instruiți. 

 Raionul Ialoveni, 28-30 mai 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare 
din 24 de comunități, 72 specialiști instruiți. 

 Raionul Briceni, 3-6 iunie 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare din 
27 de comunități, 78 specialiști instruiți. 

 Raionul Edineț, 23-26 iunie 2014, cu participarea echipelor multidisciplinare 
din 31 de comunități, 66 specialiști instruiți. 

- În primul semestru al anului curent au fost organizate şi desfăşurat ateliere de 
lucru la tema „Aplicarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru 
identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi 
potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului”, pentru echipele 
multidisciplinare, organizate de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de 
Copii, cu suportul UNICEF Moldova, după cum urmează: 

 la data de 12 martie 2014 în raionul Căuşeni; 

 în perioada 09 – 11 aprilie 2014 în mun. Bălţi. 
- În această perioadă, pentru prezentarea practicii Republicii Moldova în 

domeniul combaterii infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi infracţiunilor conexe, 3 
angajaţi CCTP au participat la 5 reuniuni internaţionale: 

 Conferinţa europeana “Not for Sale – Joining Forces against Trafficking in 
Human Beings” organizată de Consiliul Europei în parteneriat cu OSCE cu 
ocazia preşedenţiei Austriei a Consiliului Europei; 

 Reuniunea anuală a Grupului de lucru pe domeniul Traficului de fiinţe umane 
„THB Focal Point group” organizată sub egida OSCE în or. Viena; 

 Reuniunea în domeniul traficului de fiinţe umane cu genericul „Combaterea 
traficului de persoane: încurajarea parteneriatelor şi coordonarea practicilor 
bune”; 

 Reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea migraţiei ilegale şi traficului 
de persoane, eveniment organizat sub egida Centrului Sud-Est European de 
aplicare a Legii (SELEC); 

 Conferinţa internaţională cu genericul „Combaterea traficului de fiinţe umane”, 
organizată de Fundaţia “Hans Seidel”, Germania. 

- La 10-14.02.2014, în or. Ankara, Turcia a avut loc un curs de instruire 
organizat de NATO pe tema „Curs privind combaterea traficului de fiinţe umane” la 
care au participat 2 colaboratori DPF. 

- În perioada 2-4 februarie 2014, în municipiul Iaşi, România, de către Direcţia 
Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Ungheni în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă 
Comunitară Iaşi, Asociaţia Filantropică Trup şi Suflet, Iaşi, România, şi Consiliul 
Raional Herţa, Ucraina, a fost organizat seminarul „Cooperarea transfrontalieră în 
prevenirea traficului de fiinţe umane”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul 
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Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, la care a 
participat inclusiv un colaborator al DPF. 

- La 24-26 aprilie 2014, în or. Iaşi a fost organizat de către Direcţia asistenţă 
socială şi protecţia familiei Ungheni, Direcţia asistenţă comunitară Iaşi „Seminarul de 
instruire în cadrul proiectului Cooperarea transfrontalieră în domeniul prevenirii 
traficului de fiinţe umane”. 

- În perioada 10-15 martie 2014, specialişti din cadrul PG, CCTP, SP, MMPSF 
şi CAP, au efectuat o vizită de lucru în Serbia, care a fost organizată de către 
Misiunea OSCE în Moldova. În cadrul vizitei, membrii delegației au avut întîlniri cu 
reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, ai Procuraturii Generale, Agenţiei 
specializate în combaterea crimei organizate. În cadrul acestor întîlniri au fost 
abordate cazuri comune, care se investighează în paralel de către organele de drept 
din Serbia și cele din Republica Moldova. De asemenea membrii delegației au vizitat 
centrul de plasament pentru victimele traficului de fiinţe umane și s-au familiarizat cu 
activitatea desfășurată de către ONG-urile specializate în asistenţa şi protecţia 
victimelor traficului de ființe umane. 

- În perioada 17-18 februarie curent, o delegaţie a Republicii Moldova, formată 
din experţi naţionali din domeniul prevenirii şi combaterii TFU şi reprezentantul 
Ambasadei RM în Austria, au participat la lucrările Conferinţei Internaţionale „Nu 
pentru Vînzare – Eforturi comune împotriva traficului de fiinţe umane”, organizată în 
or. Viena, Austria. Conferinţă şi-a desfăşurat lucrările în cadrul a 4 sesiuni: 
Prevenirea, Identificarea şi Protecţia Victimei, Urmărirea Penală şi 
Parteneriatul/Coordonarea, Republica Moldova prezentînd propria experienţa în 
cadrul celei de-a doua sesiuni. 

- În 8-9 mai 2014, Secretariatul permanent a participat la Forumul „Dispariţia 
copiilor în contextul traficului de copii” organizat sub auspiciul Preşedinţiei Greciei 
al Consiliului Europei în Thessaloniki, Grecia. Scopul evenimentului a rezidat în 
utilizarea şi extinderea liniei fierbinţi europene 116000 pentru copii dispăruţi în 
statele spaţiului european. Un alt subiect important a fost şi abordarea politicilor 
comunitare de protecţie a copilului aflat în circulaţie (on movement). 

- La data de 30 iunie 2014 reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale 
și Familiei, împreună cu partenerii săi (reprezentanții Organizației Internaționale 
pentru Migrație și Fundației Elvețiene „Terre des hommes”) au participat la masa 
rotundă cu genericul “Consolidarea colaborării intersectoriale între organizații 
guvernamentale și non-guvernamentale pentru protecția drepturilor și intereselor 
legitime ale migranților în Federația Rusă”. În cadrul acestei mese rotunde au fost 
puse în discuție problematica fenomenului migranților aflați în dificultate pe teritoriul 
Federației Ruse, cît și prevenirea traficului de ființe umane. 

- În martie 2014 a avut loc o întrunire de lucru între reprezentanții CI “La 
Strada”, SP, CCTP/MAI, Procuratura Generală, MMPSF și OIM în cadrul căreia s-a 
discutat posibilitatea semnării unui nou Acord de colaborare între instituțiile 
respective și care ar viza colaborare în cadrul acțiunilor prevăzute între actorii SNR. 
Se preconizează că noul Acord va fi semnat de către părți pînă la finele anului. 
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Recomandări 
Cu referire la indicatorii de monitorizare incluşi în Chestionarele completate 

periodic de către Republica Moldova pentru organizaţii internaţionale şi 
interguvernamentale, precum GTIP, GRETA, UNODC, şa, instituţiile publice cu 
atribuţii în prevenirea şi combaterea TFU, care cooperează şi au stabilite relaţii de 
parteneriat la nivel local, naţional sau transnaţional, urmează să reflecte date statistice 
cu privire la: 

 
a) Numărul de comisii rogatorii primite/expediate: 
- în cadrul urmăririi penale; 
- în cadrul procesului în instanţă. 
b) Numărul de echipe comune de investigare (JIT) constituite 
c) Numărul de cazuri de trafic de ființe umane investigate în RM în situația în 

care infracțiunea a fost săvîrșită pe teritoriul RM, dar plîngerea a fost depusă în 
țara de reședință a victimei traficului de ființe umane cu o altă cetățenie. 

d) Numărul traficanţilor extrădaţi din RM 
e) Numărul de diplomaţi (originari din sau cu misiunea în RM) implicaţi în 

infracţiuni de TFU, dintre aceştea, cîţi au fost condamnaţi 
f) Numărul de acorduri bilaterale sau multilaterale încheiate de către RM cu 

privire la asistența legală reciprocă a victimelor TFU. 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI GENERALE 
 

Concluzii generale 
Cu referire la gradul de implementare a Planului naţional, se constată că 

majoritatea activităţilor planificate pentru primul semestru 2014 au fost realizate, cu 
următoarele menţiuni: 

 - activitatea 1.3.9. “Organizarea seminarelor de dezvoltare a capacităţilor 
profesioniştilor (asistenţi sociali, autorităţi tutelare, educatori, profesori) pentru 
prevenirea traficului de fiinţe umane”, instituţia responsabilă MMPSF, partener de 
implementare Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, 
termen de executare sem. I, 2014: nu a fost prezentată informaţia cu referire la 
realizarea acestei activităţi. 

- activitatea 2.1.11. “Organizarea concursului naţional de desen şi fotografie – 
prevenirea traficului de fiinţe umane”, instituţia responsabilă Ministerul Educaţiei, 
partener de implementare Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile 
Copilului, termen de executare sem. I, 2014: nu a fost realizată din motivul lipsei 
suportului financiar al OSCE, Viena, care a fost prognozat pentru anul 2014. Această 
activitate va fi realizată pe parcursul anului de studii 2014-2015. 

 
Cu referire la impedimentele constatate de către instituţiile responsabile în 

realizarea activităţilor incluse în Planul naţional, se menţionează că în privinţa: 
- activităţii 1.3.7. „Instruirea specialiştilor din cadrul agenţiilor teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă, responsabili de acordarea asistenţei la integrarea 
profesională a victimelor traficului de fiinţe umane”, Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă nu deține competențe în domeniul dat pentru a instrui 
specialiștii responsabili de integrarea victimelor traficului de ființe umane. În acest 
sens, ANOFM solicită susținere în identificarea mijloacelor financiare și a 
formatorilor în organizarea seminarelor de instruire.  

- activităţii 2.2.7. „Colaborarea cu ONG-urile de profil în vederea diseminării 
informaţiei prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă despre 
pericolele traficului de fiinţe umane”, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 
Muncă solicită susținere în identificarea ONG-urilor de profil, în vederea stabilirii 
relațiilor de colaborare, respectiv diseminarea materialelor informative, instruirea 
specialiștilor pentru a informa cetățenii aflați în căutarea unui loc de muncă despre 
pericolele traficului de ființe umane. 

- activităţii 5.1.1. „Demararea negocierilor pe marginea Acordului dintre 
Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea 
în domeniul protecţiei şi repatrierii victimelor traficului de ființe umane (adulți și 
copii), copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflați în dificultate”, pe parcursul perioadei de 
raportare a fost menținută corespondența prin email și telefonic cu partea ucraineană, 
dar reieșind din situația de conflict creată în Ucraina, nu a fost realizată runda de 
negocieri pe marginea acestui Acord. 
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Recomandări generale 
În vederea excluderii lacunelor identificate în design-ul sau conţinutul Notei 

informative, se recomandă: 
1. Identificarea măsurilor necesare pentru a spori capacitatea instituţiilor abilitate 

de a re/integra victimele TFU în societate, inclusiv prin încadrarea în cîmpul muncii 
sau la studii, în scopul prevenirii re/traficării acestora şi diminuării vulnerabilităţii 
faţă de trafic. 

2. Prezentarea informaţiei complete cu privire evenimentele în cadrul cărora 
reprezentanţii SP, PG, CCTP etc., au prezentat bunele practici şi au împărtăşit 
experienţa Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de 
fiinţe umane: data, locul, ţara în care a fost organizat evenimentul, subiectele 
prezentate, numărul de specialişti implicaţi. De asemenea, prezentarea informaţiei cu 
privire la publicaţii, instrucţiuni, ghiduri etc., realizate în RM, utile pentru 
comunitatea internaţională antitrafic. 

3. Uniformizarea datelor prezentate de către CCTP pe infracţiunile de trafic şi 
cele conexe, în vederea reflectării informaţiei conform unui model comun. 

4. Prezentarea de către PG a informaţiei cu referire la practica judiciară în 
conformitate cu modelul CCTP (în dinamică pentru ultimii 5 ani, pe fiecare 
infracţiune separat). 

5. Informaţia cu privire la activităţile ce ţin de consolidarea capacităţilor trebuie 
să poarte un caracter uniform şi să conţină date complete cu privire la: numărul 
persoanelor instruite şi instituţia pe care o reprezintă, data desfăşurării evenimentelor, 
organizatorii evenimentelor respective, tematica discutată, scopul desfăşurării 
activităţilor de instruire. 
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ANEXE 

 
Tabelul 8. Activităţile de sensibilizare realizate/coordonate de Ministerul Educaţiei 

Instituţia 
responsabilă Parteneri Grupul ţintă Activitatea 

M 
I 
N 
I 
S 
T 
E 
R 
U 
L 
 

E 
D 
U 
C 
A 
Ţ 
I 
E 
I 
 

  

cca. 5000 de elevi din 3 
colegii şi 35 de instituţii 
de învăţământ secundar 
profesional 

Ore de dirigenţie cu tematica „Rolul celor tineri în 
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane”,  

  

cca. 2500 de elevi din 5 
colegii şi 17 instituţii de 
învăţământ secundar 
profesional 

Ore de dirigenţie cu tematica „Prevenirea şi combaterea 
celei mai sinister crime-traficul de copii" 

  

cca. 2100 de elevi dn 10 
colegii şi 31 de instituţii 
de învăţământ secundar 
profesional  

Ore de dirigenţie cu tematica „Opreşte traficantul!”,   

  

cca. 1000 de elevi din 9 
colegii  şi 14 instituţii de 
învăţământ secundar 
profesional 

Ore de dirigenţie cu tematica „Viaţa este una, nu rata 
şansa  de a respira libertatea” 

  cca. 800 de studenţi din 
22 de universităţi 

Activităţi de informare privind prevenirea TFU: şedinţe 
de lucru  lunare cu studenţii; 2 mese rotunde; 2 seminare 
tematice.  

CIDDC 
Concordia 
Moldova 

60 de elevi din Gimnaziul 
Pirita, raionul Dubăsari 

Două Seminare (durata de 2 zile fiecare) cu tematica 
"Dezvoltarea deprinderilor de viaţa si prevenirii 
riscurilor sociale, inclusiv a migraţiei ilegale si traficului 
de fiinţe umane" 

CI "La 
Strada" 

1384 de elevi din 
instituţiile de învăţămînt 
secundar general 

41 seminare cu tematica "prevenirea traficului de copii 
prin Internet şi promovarea utilizării sigure a 
tehnologiilor informaţionale". 

  

cca. 45000 elevi din 
instituţiile de învăţămînt 
primar şi secundar 
general, inclusiv cele 
rezidenţiale  

Discipline obligatorii “Educaţie civică” şi „Dirigenţie” 
în cadrul cărora sunt abordate inclusiv subiecte ce ţin de 
pericolele asociate TFU. 

  

cca 5000 de persoane: 
profesori, profesori-
diriginţi, părinţi, 
psihopedagogi 

Activităţi extracurriculare cu tematica prevenirii 
pericolelor asociate TFU (cursuri, seminare, mese 
rotunde) 

Sursa: Ministerul Educaţiei 
 
 

Tabelul 9. Activităţi de consolidare a capacităţilor 
 

Organizaţia Perioada Eveniment Beneficiari 
PREVENIRE 

Centrul Naţional de 
Prevenire a 

Abuzului faţă de 
Copii, cu suportul 
UNICEF Moldova 

12 martie 
2014 în 
raionul 
Căuşeni 

(ianuarie) 

Ateliere de lucru la tema „Aplicarea 
mecanismului intersectorial de cooperare 
pentru identificarea, evaluarea, referirea, 
asistenţa şi monitorizarea copiilor victime 
şi potenţiale victime ale violenţei, 

 
35 specialişti din 
cadrul Direcţiilor 
raionale/municipale 
învăţămînt, tineret şi 
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09 – 11 
aprilie 2014 

în mun. Bălţi. 
(mai) 

neglijării, exploatării, traficului” sport.  
 
Echipele 
multidisciplinare 
 

Centrul Naţional de 
Prevenire a 

Abuzului faţă de 
Copii, cu suportul 
UNICEF Moldova 

februarie 
2014 

Seminar de instruire a formatorilor în 
lucrul cu părinţii elevilor pentru 
prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, 
exploatare şi trafic al copilului,  

130 formatori 

Ministerul Educaţiei 

martie, 
aprilie, mai 

2014 

Seminare de formare a diriginţilor în 
domeniul lucrului cu părinţii elevilor 
pentru prevenirea cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare şi trafic al copilului.  

2300 diriginţi 

Ministerul 
Educaţiei, 

Instituţiile abilitate cu 
formare continuă a 
cadrelor didactice 

Semestrul I, 
2014 

Curs de formare profesională continuă 
a cadrelor didactice şi de conducere 
pentru care realizează conţinuturile ce 
vizează probleme educaţionale specifice 
prevenirii abuzului, neglijării, inclusiv a 
traficului de fiinţe umane. 

Psihologi şcolari – 57 
persoane; 
Educaţia civică – 35 
persoane; 
Asistenţă socială – 14 
persoane; 
Pedagogie socială- 38 
persoane; 
Educatori din şcolile 
internat – 15 
persoane. 
Directori adjuncţi 
pentru educaţie – 20 
persoane. 

Ministerul Sănătăţii 

Semestrul I, 
2014 

Consfătuiri lunare în serviciul de 
sănătate a reproducerii cu tematica 
„Violenţa şi traficul de fiinţe umane prin 
prisma psihologului” 

98 specialişti din 
cadrul cabinetelor de 
sănătate a 
reproducerii, 
Centrelor de Sănătate 
a Femeii, Centrelor 
de Sănătate 
Prietenoase Tinerilor. 

Institutul Mamei şi 
Copilului, Centrul 

Sănătatea 
Reproducerii şi 

Genetică Medicală, 
în parteneriat cu 

UNICEF 

Semestrul I, 
2014 

 Cursuri de instruire cu tematica 
Servicii de sănătate prietenoase tinerilor, 
care au inclus şi informaţii cu referire la 
problemele ce ţin de fenomenul violenţei, 
prevenirea şi combaterea traficului de 
fiinţe umane, inclusiv în rîndul femeilor şi 
fetelor, cu accent pe colaborarea 
intersectorială în vederea identificării şi 
referirii victimelor violenţei şi traficului 
de fiinţe umane structurilor competente. 

75 persoane  
medici, asistenţi 
medicali, psihologi şi 
asistenţi sociali. 

Ministerul 
Sănătăţii, 

Universitatea de Stat 
de Medicină şi 

Farmacie "Nicolae 
Testemiţanu" 

iunie 2014 Training cu tematica „Promovarea 
imaginii altruiste de donare prin măsuri 
de garantare a siguranţei donatorilor în 
viaţă şi de prevenire a traficului de 
organe” 

 

40 de medici 
specialişti. 

PROTECŢIE 
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MAEIE, în comun 
cu Misiunea OIM în 
Moldova şi CI „La 

Strada” 
12 iunie 2014 

Seminar privind identificarea 
victimelor traficului de fiinţe umane. 

 

25 diplomaţi detaşaţi 
pentru a activa în 
cadrul misiunilor 
diplomatice şi 
oficiilor consulare ale 
RM peste hotare. 

MAI, 
Centrul 

Internațional La 
Strada  

12-13, 17-18, 
19, 24, 26 şi 

27 iunie, 2014 

Seminare de instruire cu tematica 
“Identificarea cazurilor de trafic de ființe 
umane și măsuri operative de 
investigare“. 

138 angajați ai 
Poliției de Frontieră 
(Direcția regională 
Nord / Edineț - 25 
colaboratori; Direcția 
regională Est / Ștefan 
Vodă – 23 
colaboratori; Direcția 
regională Vest - 20 
colaboratori; Direcţia 
regională Sud - 24 
colaboratori; 
Aeroportul 
Internaţional 
Chişinău - 46 
colaboratori). 

Centrul 
Internațional La 

Strada,  
în parteneriat cu SP 

și INJ,  
cu susținerea 

misiunii OSCE  

26-27 mai, 
2-3 iunie, 

2014 

Seminare de instruire cu tematica 
”Audierea copiilor victime/martori ai 
abuzului și exploatării sexuale”  

 46 specialiști, 
psihologi, procurori 
și judecători din 
Soroca, Glodeni, 
Drochia, Fălești, 
Florești, Anenii Noi, 
Căușeni, Ștefan 
Vodă, Orhei, Rezina. 

Ministerul Sănătăţii, 
UNICEF Moldova, 

cu susţinerea 
Ministerul 

Afacerilor Externe 
din Estonia. 

13 – 16 mai 
2014 

Atelier de lucru, organizat în cadrul 
proiectelor „Protecţia copiilor faţă de 
violenţă, abuz, neglijare şi exploatare în 
Moldova”, şi „Colaborarea Republicii 
Moldova şi Estonia în asistenţa copiilor 
abuzaţi sexual şi fizic” 

5 specialişti din 
instituţiile medicale 

MMPSF, 
cu susţinerea OIM 

23 mai 2014, 
19 iunie 2014 

Mese rotunde la tema “Rolul echipelor 
multidisciplinare în soluționarea cazurilor 
asistate în cadrul Sistemului național de 
referire” 

  

specialiști din 
raioanele Briceni, 
Ocnița și Rîșcani,  
 
Fălești, Dondușeni și 
Orhei. 

PEDEPSIRE 

INJ 
 în parteneriat cu 

Misiunea OIM  
07 - 08 aprilie 

2014 

Seminarul de instruire cu tema 
”Investigarea şi judecarea crimelor de 
trafic de persoane în condiţiile noilor 
tendinţe ale fenomenului şi ale 
modificărilor din legislaţie” 

 

judecători şi 
procurori 

MAI, 
Direcţia regională 

„Vest” a DPF 
23 aprilie 

2014 

Training specializat pentru echipele 
mobile privind traficul de fiinţe umane 

 

20 colaboratori ai 
DPF 

Academia „Ştefan 20-24 Curs de perfecţionare cu tematica 9 colaboratori ai 
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cel Mare” a MAI ianuarie 2014 „Trafic de fiinţe umane”  
 

DPF. 

PARTENERIAT 

MMPSF,  
Terre des hommes 

30 iunie 2014 Masă rotundă cu genericul 
“Consolidarea colaborării intersectoriale 
între organizații guvernamentale și non-
guvernamentale pentru protecția 
drepturilor și intereselor legitime ale 
migranților în Federația Rusă”. 

Reprezentanţi 
MMPSF, Terre des 
hommes 

Secretariatul 
permanent 

8-9 mai, 
2014 

Forumul „Dispariţia copiilor în 
contextul traficului de copii” organizat 
sub auspiciul Preşedinţiei Greciei al 
Consiliului Europei în Thessaloniki, 
Grecia. 

Reprezentanţi SP 

Delegaţie a 
Republicii Moldova 

17-18 
februarie 

Conferinţa Internaţională „Nu pentru 
Vînzare – Eforturi comune împotriva 
traficului de fiinţe umane”, organizată în 
or. Viena, Austria. 

3 colaboratori CCTP 
 

Specialişti din 
cadrul PG, CCTP, 

SP, MMPSF şi CAP 

10-15 martie 
2014 

Vizită de lucru în Serbia, care a fost 
organizată de către Misiunea OSCE în 
Moldova. 

2 procurori, 
2 poliţişti, 
1 reprez. SP 
1 reprez. MMPSF 
1 reprez. CAP 

DASPF Ungheni, 
Direcţia asistenţă 
comunitară Iaşi 

24-26 aprilie 
2014 

„Seminarul de instruire în cadrul 
proiectului Cooperarea transfrontalieră în 
domeniul prevenirii traficului de fiinţe 
umane”, or. Iaşi, România. 

Reprezentanţi DPF 

DASPF Ungheni, 
Direcţia asistenţă 
comunitară Iaşi, 

Asociaţia 
Filantropică Trup şi 

Suflet, Iaşi, 
Consiliul Raional 
Herţa, Ucraina. 

2-4 februarie 
2014 

„Seminarul de instruire în cadrul 
proiectului Cooperarea transfrontalieră în 
domeniul prevenirii traficului de fiinţe 
umane”, or. Iaşi, România. 

1 colaborator DPF 

NATO 
10-14 

februarie 
2014 

„Curs privind combaterea traficului de 
fiinţe umane”, or. Ankara, Turcia. 

2 colaboratori DPF 

MMPSF, în 
parteneriat şi cu 
suportul OIM în 

Moldova,  

12-16 mai 
2014,  

în r. Hîncești 

Instruire iniţială a EMT comunitare 

38 EMT comunitare,  
103 specialiști  

28-30 mai 
2014  

în r. Ialoveni 

24 EMT comunitare, 
72 specialiști 

3 - 6 iunie 
2014  

în r. Briceni 

27 EMT comunitare, 
78 specialiști 

23 - 26 iunie 
2014 

În r. Edineț 

31 EMT comunitare, 
66 specialiști 

TOTAL instruiţi 3432 specialişti 

 


