
 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ  

PRIVIND REALIZAREA 

CAMPANIEI NAŢIONALE  

“SĂPTĂMÎNA DE LUPTĂ MPOTRIVA  

TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE”  

(16-22 octombrie 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău, 2017 

 



 2 

CONTEXT GENERAL 

 

 

Desemnarea datei de 18 octombrie, „Ziua Europeană de luptă împotriva 

traficului de fiinţe umane” (TFU), reprezintă un pas important întreprins de către 

Comisia Europeană în anul 2007, urmărindu-se creşterea gradului de 

conştientizare a societăţii asupra complexităţii acestui fenomen. 

În Republica Moldova, această dată este consemnată, începând cu anul 2012. 

În perioada 16-22 octombrie 2017, al VI-lea an consecutiv, ala nivel național se 

va desfășura Campania „Săptămâna de luptă împotriva TFU” (Campania), scopul 

căreia este prevenirea şi combaterea TFU, sensibilizarea şi informarea societăţii 

despre riscurile şi consecinţele acestui fenomen, informarea despre realizările 

înregistrate, etc. 

Desfăşurarea activităților a fost coordonată de către Secretariatul permanent 

al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de persoane (SP) și au fost 

realizate pe întreg teritoriul ţării, în colaborare cu autoritățile publice centrale şi 

partenerii de dezvoltare, iar la nivel local, prin intermediul Comisiilor teritoriale 

pentru combaterea TFU. Printre partenerii care au susținut multiple activități în 

acest context menționăm Misiunile OSCE și OIM în Moldova, Centrul 

internațional ”La Strada”, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, 

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, Centrul 

Național de resurse pentru tineri și mass-media. 

Acţiunile planificate au fost realizate prin intermediul meselor rotunde şi 

atelierelor de lucru pentru specialiștii cu competențe în domeniu, seminarelor 

tematice cu accent pe prevenirea fenomenului TFU și riscurile migrației ilegale. 

De asemenea, au fost organizate expoziţii de artă, lecții publice cu elevii și tinerii 

în cadrul filialelor Bibliotecii municipale ”B.P. Hasdeu” și bibliotecilor  

comunitare, diverse activități tematice în instituțiile de învățământ (ore de 

dirigenție, dezbateri, ore educative, dispute, sesiuni de informare, concursuri de 

eseuri și desene), au fost difuzate spoturi video, bazate pe mărturiile victimelor 

TFU, altor forme de violenţă şi exploatare, etc.  

Cu suportul Misiunilor OSCE şi OIM în Moldova au fost editate materiale 

informaţionale tematice, care au fost distribuite ulterior în toată ţara, inclusiv şi la 

punctele de trecere a Frontierei de Stat.  

Prin activitățile întreprinse în comun, autorităţile publice centrale şi locale şi-

au consolidat eforturile în vederea prevenirii TFU, precum şi au contribuit la 

mobilizarea altor actori comunitari în vederea sensibilizării întregii societăţi.  

Este de menţionat că, și în anul 2017, instituțiile implicate în realizarea 

campaniei antitrafic, au pus accent pe instruirea elevilor și tinerilor, întrunirilor 

publice în cadrul bibliotecilor, precum și realizarea măsurilor de prevenire a 

cauzelor TFU prin instruiri referitor la combaterea muncii ilegale, riscurile 

migraţiei ilegale, efectuarea controalelor agenților economici din unitatea 

administrată, etc.  
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În vederea asigurării accesului la informaţii relevante fenomenului TFU s-au 

utilizat atât resursele mass-media: TV, posturile de radio locale, ziare locale cât şi 

reţelele de socializare, paginile web, etc. 

Pentru anul 2017, a fost efectuată și o analiză a mijloacelor financiare 

utilizate în desfășurarea activităților din cadrul Săptămânii antitrafic. La acest 

capitol este necesar de subliniat că majoritatea instituțiilor publice nu au prezentat 

date relevante, alte autorități au declarat că nu a fost dusă evidența separată a 

acestor cheltuieli, încadrându-le la categoria cheltuieli pentru rechizite de birou. 

Doar raioanele Leova, Basarabeasca și Șoldănești au prezentat mărimea 

resurselor financiare utilizate în scopul realizării activităților propuse în cadrul 

Campaniei.  

Autoritățile publice centrale și cele locale sunt încurajate în continuare să 

planifice anual mijloace financiare în scopul realizării diverselor activități de 

prevenire. 
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ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN CADRUL CAMPANIEI NAŢIONALE 

”SĂPTĂMÎNA DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE FIINŢE 

UMANE” 

 

 

După cum a fost menţionat, SP i-a revenit rolul de coordonator naţional al 

activităților desfășurate în cadrul Campaniei. În acest context, SP a elaborat 

Matricea activităţilor Campaniei, publicată pe pagina oficială a comunităţii 

antitrafic  www.antitrafic.gov.md și a organizat multiple evenimente, printre care 

menţionăm: 

Şedinţa de lucru cu secretarii CT din 12 octombrie, la care au fost discutate 

aspectele organizatorice de desfășurare a Campaniei la nivel teritorial. În cadrul 

ședinței, a fost: prezentat raportul privind analiza barierelor legislative şi 

instituţionale în documentarea persoanelor aflate in dificultate, oferite 

recomandări în vederea soluționării lacunelor în identificarea și documentarea 

persoanelor, expuse informații despre particularitățile de implementare a 

politicilor de prevenire şi combatere a TFU, rezultatele, tendințele în acest 

domeniu, precum și despre situația actuală cu privire la colaborarea 

interinstituțională, inclusiv cu ONG-urile locale. 

Lansarea Campaniei de informare ”Invizibili printre noi” în Chişinău a avut 

drept misiune sensibilizarea şi informarea societății despre riscurile şi 

consecinţele TFU. Anterior aceasta a fost desfăşurată în alte 8 raioane din ţară. 

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Misiunea OIM în Moldova și CT 

Chișinău.  Astfel, figurinele umane pe care au fost inscripționate istorii reale ale 

victimelor TFU au fost plasate, în perioada 18-30 octombrie, în centrul 

municipiului Chişinău. Istoriile scrise în limbile română, rusă, găgăuză, 

ucraineană și romani simbolizează soarta miilor de victime ale traficului de fiinţe 

umane (TFU), care de multe ori rămân nevăzute.  

La lansarea oficială a Campaniei au participat specialişti din administraţia 

publică centrală (Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,  Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Centrul pentru combaterea traficului de 

persoane al Ministerului Afacerilor Interne, Centrul de asistență și protecție a 

victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane), reprezentanţi ai 

administraţiei municipiului Chişinău, ai partenerilor de dezvoltare, ai misiunilor 

diplomatice şi ai societăţii civile.  

Începând cu 31 octombrie curent, timp de 2 săptămâni, Campania a fost 

găzduită de către Aeroportul Internațional Chișinău. 

Publicațiile privind lansarea acestei Campaniei pot fi vizualizate la link-

urile: 

 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=999&t=/Presa/Stiri

-si-Evenimente/La-Chisinau-a-fost-marcata-Ziua-Europeana-de-lupta-

impotriva-traficului-de-fiinte-umane; 

 http://protv.md/stiri/actualitate/guvernul-a-lansat-o-campanie-de-

informare-numita-invizibili-printre---2046031.html; 

http://www.antitrafic.gov.md/
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=999&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/La-Chisinau-a-fost-marcata-Ziua-Europeana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=999&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/La-Chisinau-a-fost-marcata-Ziua-Europeana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane
http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=999&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/La-Chisinau-a-fost-marcata-Ziua-Europeana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane
http://protv.md/stiri/actualitate/guvernul-a-lansat-o-campanie-de-informare-numita-invizibili-printre---2046031.html
http://protv.md/stiri/actualitate/guvernul-a-lansat-o-campanie-de-informare-numita-invizibili-printre---2046031.html
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 http://www.jurnal.md/ro/social/2017/10/18/invizibili-printre-noi-cum-a-

fost-marcata-la-chisinau-ziua-europeana-de-lupta-impotriva-traficului-de-

fiinte-umane-foto/;  

 http://tv8.md/2017/10/18/video-invizibili-printre-noi-123-de-adulti-si-24-

de-copii-traficati-in-2017/;  

 http://tv8.md/2017/10/18/foto-de-ce-in-scuarul-catedralei-au-fost-instalate-

10-figurine-si-ce-mesaj-transmit-acestea/; 

 http://www.ntv.md/news/14314; 

 https://www.europalibera.org/a/28800536.html;  

 http://chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=19849&t=/Presa/Com

unicate-de-presa/La-Chiinau-se-va-desfaura-Campania-de-informare-

Invizibili-printre-noi;  

 http://cancelaria.gov.md/ro/content/la-chisinau-fost-marcata-ziua-

europeana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane; 

  https://www.publika.md/la-chisinau-a-fost-marcata-ziua-europeana-de-

lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane_2983900.html;  

 http://www.moldpres.md/news/2017/10/18/17008124; 

 https://zugo.md/article/foto----oameni-invizibili---in-scuarul-catedralei--

cum-arata-cele-mai-noi-statui-din-chisinau-amplasate-azi-_21519.htm; 

 http://oficial.md/reportaje/de-fiinte-umane-foto; 

https://moldovenii.md/md/news/view/taxon/67/id/30893/from/noi; etc. 

 

După lansarea oficială a acestei Campanii, a fost desfășurat atelierul de lucru 

cu genericul „Asigurarea funcționalității mecanismului interinstituțional de 

asistență, protecția victimelor TFU și prevenirea cazurilor de TFU în municipiul 

Chișinău”.  

Echipa Centrului pentru combaterea traficului de persoane (CCTP), 

alături de alți actori ai comunității atitrafic a susținut lansarea Campaniei 

”Invizibili printre noi”. De asemenea, CCTP, în parteneriat cu Biblioteca 

municipală "B.P.Hașdeu", a  desfășurat pe data de 18 octombrie lecția publică cu 

tematica”TFU – riscuri și recomandări”, la care au participat un grup de 30 de 

elevi ai ciclului liceal. În aceeaşi zi, angajații CCTP s-au întâlnit cu peste 100 de 

studenți ai Universității Agrare de Stat din Moldova. Tinerii au fost familiarizați 

cu riscurile și metodele de prevenire timpurie a TFU.  

Reprezentanţii CCTP au participat și în calitate de formatori la atelierul de 

lucru ”Identificarea, protecția, asistența victimelor și potențialelor victime ale 

TFU printre străini și solicitanți de azil”, eveniment desfășurat în cadrul 

proiectului ”Asistența juridică pentru solicitanți de azil, refugiați și promovarea 

dreptului refugiaților”. 

Data de 20 octombrie a fost marcată prin desfăşurarea a două evenimente: 

Forumul tripartit în cadrul căruia a fost abordată problema prevenirii și 

combaterii TFU, practica, riscurile și provocările Ucrainei, României şi Moldovei 

– evenimentul a fost organizat sub egida Ambasadei SUA în Republica Moldova, 

în parteneriat cu Oficiul Regional de Securitate şi participarea viceministrului 

http://www.jurnal.md/ro/social/2017/10/18/invizibili-printre-noi-cum-a-fost-marcata-la-chisinau-ziua-europeana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-foto/
http://www.jurnal.md/ro/social/2017/10/18/invizibili-printre-noi-cum-a-fost-marcata-la-chisinau-ziua-europeana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-foto/
http://www.jurnal.md/ro/social/2017/10/18/invizibili-printre-noi-cum-a-fost-marcata-la-chisinau-ziua-europeana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-foto/
http://tv8.md/2017/10/18/video-invizibili-printre-noi-123-de-adulti-si-24-de-copii-traficati-in-2017/
http://tv8.md/2017/10/18/video-invizibili-printre-noi-123-de-adulti-si-24-de-copii-traficati-in-2017/
http://tv8.md/2017/10/18/foto-de-ce-in-scuarul-catedralei-au-fost-instalate-10-figurine-si-ce-mesaj-transmit-acestea/
http://tv8.md/2017/10/18/foto-de-ce-in-scuarul-catedralei-au-fost-instalate-10-figurine-si-ce-mesaj-transmit-acestea/
http://www.ntv.md/news/14314
https://www.europalibera.org/a/28800536.html
http://chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=19849&t=/Presa/Comunicate-de-presa/La-Chiinau-se-va-desfaura-Campania-de-informare-Invizibili-printre-noi
http://chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=19849&t=/Presa/Comunicate-de-presa/La-Chiinau-se-va-desfaura-Campania-de-informare-Invizibili-printre-noi
http://chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=19849&t=/Presa/Comunicate-de-presa/La-Chiinau-se-va-desfaura-Campania-de-informare-Invizibili-printre-noi
http://cancelaria.gov.md/ro/content/la-chisinau-fost-marcata-ziua-europeana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane
http://cancelaria.gov.md/ro/content/la-chisinau-fost-marcata-ziua-europeana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane
https://www.publika.md/la-chisinau-a-fost-marcata-ziua-europeana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane_2983900.html
https://www.publika.md/la-chisinau-a-fost-marcata-ziua-europeana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane_2983900.html
http://www.moldpres.md/news/2017/10/18/17008124
https://zugo.md/article/foto----oameni-invizibili---in-scuarul-catedralei--cum-arata-cele-mai-noi-statui-din-chisinau-amplasate-azi-_21519.htm
https://zugo.md/article/foto----oameni-invizibili---in-scuarul-catedralei--cum-arata-cele-mai-noi-statui-din-chisinau-amplasate-azi-_21519.htm
http://oficial.md/reportaje/de-fiinte-umane-foto
https://moldovenii.md/md/news/view/taxon/67/id/30893/from/noi
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afacerilor interne la ședința Consiliului coordonator al organelor de drept cu 

atribuții în domeniul combaterii TFU pe lângă Procurorul General. 

În perioada de referinţă, specialiştii CCTP au mai participat în cadrul unor 

emisiuni TV realizate contextual desfăşurării evenimentelor dedicate luptei 

împotriva TFU. 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră au organizat instruiri pentru 

29 de colaboratori. Astfel în 16-20 octombrie a avut loc seminarul ”Controlul 

frontierelor, lupta împotriva criminalității transfrontaliere și a migrației ilegale” și 

atelierul de lucru ”tehnici și tactici de detectare și prevenire a crimelor 

transfontaliere”. La punctele de trecere a Frontierei de Stat, inclusiv și în 

Aeroportul Internațional Chișinău au fost distribuite pliante informative tematice.  

La data de 18.10.2017, Inspectoratul Național de Probațiune, autoritate 

administrativă din subordinea Ministerului Justiției, a desfășurat un seminar cu 

genericul: ”Prevenirea TFU”, la care au participat 15 consilieri de probațiune. La 

instruire au fost reflectate următoarele subiecte: aspecte generale cu privire la 

TFU, principalele elemente și forme de exploatare ale TFU, profilul psiho-social 

al persoanelor condamnate pentru săvârșirea infracţiunii de TFU, răspunderea 

penală pentru acest tip de infracțiune precum și asistența/reintegrarea autorilor. 

 În cadrul Campaniei naţionale, de către Procuratura Generală au fost 

mobilizați procurorii teritoriali și cei specializați pentru a întreprinde acţiuni de 

sensibilizare şi informare a societăţii asupra gravităţii şi consecinţele fenomenului 

TFU. Ca rezultat, de către procurori au fost prezentate peste 136 lecții în școli și 

colectivele de muncă, au fost publicate 20 articole în mass-media și a fost 

prezentat un interviu la radio. Pe site-ul oficial al Procuraturii Generale au fost 

publicate datele statistice privind situația în domeniul urmării penale și judecare a 

cauzelor de TFU pentru primele 9 luni ale anului 2017, dar și 2 cazuri de 

rezonanță în acest domeniu care sunt investigate de către procurori, informațiile 

respective fiind preluate de mai multe agenții de presă, radio și televiziune. 

Ministerul Sănătăţii,Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS), la 20 

octombrie, cu susținerea Misiunii OIM în Moldova, au organizat atelierul de 

lucru "Funcționarea Sistemului Național de Referire (SNR) pentru protecția și 

asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane în 

Republica Moldova". În cadrul platformei respective, au fost prezentate 

prevederile Legii nr.137 din 29.07.2016, informând reprezentanții structurilor 

teritoriale de asistență socială și protecție a familie despre scopul legii şi sfera de 

reglementare, subiecţii competenţi în acordarea serviciilor de suport, acțiunile 

întreprinse de MSMPS în calitate de autoritate administrativă centrală care 

elaborează, promovează şi participă la realizarea politicii Guvernului în domeniul 

reabilitării victimelor infracţiunilor.  

Au mai fost organizate două mese rotunde cu genericul „Rolul EMT în 

soluționarea cazurilor în cadrul SNR și Mecanismul intersectorial de cooperare” 

(la 18 octombrie în r. Fălești și la 19 octombrie în r. Căușeni). În cadrul acestor 

evenimente au participat specialiști din raioanele Fălești, Sîngerei, Glodeni, 

Căușeni, Ștefan-Vodă și Cimișlia, fiind abordate dificultățile existente la nivel 

local în implementarea SNR și a mecanismului intersectorial de cooperare. 
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Reprezentanții MSMPS, Misiunii OIM în Moldova, Centrului de asistență și 

protecție a victimelor și potențialelor victime a TFU în parteneriat cu AO 

„Centrul Național  de Formare, Asistență, Consiliere și Educație din Moldova” au 

participat la acest eveniment, relevând importanța identificării de către  

specialiștii EMT a copiilor aflați în situație de risc.  

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (AOFM) în comun 

cu agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă şi partenerii de dezvoltare 

partenerii au organizat mai multe activități , printre care: 42 seminare informative 

cu accent pe prevenirea fenomenului de TFU și riscurile migrației ilegale, 

promovând angajarea legală în țară, 9 ședințe ale Clubului Muncii și 4 instruiri în 

tehnicile și metodele de căutare a unui loc de muncă pentru şomeri. La activitățile 

organizate au participat în total 1848 persoane, inclusiv 1085 șomeri.  

De asemenea, AOFM a participat și la activitățile organizate de autoritățile 

publice locale în comun cu reprezentanți ai serviciilor publice desconcentrate și 

descentralizate în teritoriu, instituții de învățământ, agenți economici, ONG-uri și 

mass-media locală. Finanțarea activităților menționate s-a realizat din sursele 

bugetare planificate pentru anul 2017.   

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a coordonat organizarea 

diverselor activități tematice în instituțiile de învățământ - ore de dirigenție, 

dezbateri, ore educative, dispute, sesiuni de informare, mese rotunde, concursuri 

de eseuri și desene, fiind implicate circa 1200 de instituții de învățământ primar și 

secundar (240000 elevi și 16400 cadre didactice/părinți); 86 de instituții de 

învățământ profesional tehnic (24000 elevi și 2160 cadre didactice/părinți);  29 de 

instituții de învățământ superior – 38000 mii și 2100 profesori/părinți. 
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La nivel local organizate în cadrul Campaniei au fost orientate în mare parte 

au fost orientate spre informarea elevilor instituțiilor de învățământ 

preuniversitar, a tinerilor și specialiștilor cu competențe în domeniu.  

Săptămâna de luptă antitrafic a constituit și o platformă de distribuire a 

materialelor informative și pliantelor tematice. La distribuirea materialelor 

informaționale au fost implicați asistenții sociali comunitari, polițiștii, medicii de 

familie.  

Un rol considerabil în diseminarea informației de la egal la egal l-au avut 

centrele prietenoase tinerilor și bibliotecile din întreaga țară, care au difuzat 

spoturi video, filme tematice, expuneri de cărți și desene, discuții publice, etc.  

Autorităţile publice locale au utilizat panourile informaționale din incinta 

instituțiilor publice, portalurilor oficiale ale consiliilor raioanele/municipale 

pentru mediatizarea activităţilor antitrafic, colaborând și cu televiziunile și ziarele 

locale. 

Cele mai relevante activități întreprinse de către unitățile administrativ 

teritoriale sunt expuse mai jos. 

În raionul Ocniţa, a fost organizată ședința CT la care s-au discutat 

particularitățile dezvoltării parteneriatelor între organizațiile implicate în 

prevenirea și combaterea TFU. În instituțiile școlare a fost realizată Campania de 

informare a tinerilor referitor la navigarea sigură pe Internet. Consiliul raional al 

Tinerilor au coordonat publicarea articolelor ”Ia-ți 5 minute și începe lupta 

împotriva TFU” și „Zi Europeană Anti-trafic” în ziarul ”Stelele Nordului”. 

Asistenții sociali au fost întruniți în ședință de lucru cu tematica „Familiile în 

situație de risc , violența în familie”. 

CT Dondușeni a declarat că 20 de polițiști au participat la masa rotundă 

„Prevenirea şi combaterea TFU”. Centrul de sănătate prietenos tinerilor „Speranţa 

Tinerilor” a organizat discuții publice referitor la riscurile TFU și vizionare de 

film, cu antrenarea a 32 de tineri. În Școala de arte a avut loc expoziția de desen 

„Visele tale sunt importante”. În toate instituțiile de învățământ din raion au avut 

loc ore de dirigenție cu tematica ” Riscurile și consecințele TFU”. Direcția 

Asistență Socială și Protecția Familiei a desfășurat ședința „Să combatem TFU 

astăzi pentru un viitor sigur” cu implicarea a 20 de specialiști. 

În raionul Drochia, a fost desfășurată ședința membrilor CT, la care au fost 

abordate aspectele logistice de desfășurare a Săptămânii de luptă împotriva TFU. 

Campania a fost lansată prin publicarea comunicatului de presă pe pagina 

web a Consiliului raional și/sau pe rețelele de socializare, inclusiv a instituțiilor 

cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii TFU. În ziarul local ”Glia 

Drochiană” a fost publicat articolului ”Fii informat pentru a nu fi traficat”. 

În incinta instituțiilor educaționale și a Centrelor de plasament au fost 

instalate panouri informative cu genericul ”Spunem NU TFU”. 

Reprezentanții Direcției Învățămînt, Tineret și Sport, Direcției Asistență 

Socială și Protecție a Familiei, Inspectoratului de Poliție, Procuraturii raionului, 

Centrului de sănătate și a Agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă s-
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au întrunit pentru discuții elevi în cadrul meselor rotunde cu genericul”Traficul de 

minori are fețe ascunse” și  ”Folosește internetul cu grijă”. 

Conferință raională ”Nu tolerăm violența în familie”, organizată cu suportul 

Centrului maternal ”Ariadna” a avut drept grup țintă elevii, profesorii din 

instituțiile de învățământ preuniversitar și angajații Inspectoratului de Poliție. 

În total, peste 1700 de elevi au participat la ore de dirigenţie, lecții publice și 

caree școlare tematice, fiind antrenați în discuții despre necesitățile comunităţii 

locale în asigurarea  oamenilor  cu locuri de muncă, riscurile migraţiei ilegale, 

etc. 

La Consiliul elevilor a fost abordată tematica ”Să nu plecăm în țări străine și 

să acționăm în Moldova ca să ne fie mai bine acasă”. Elevii și tinerii studenți ai 

Colegiului de Studii Integrate al Universității de Studii Politice și Economice 

"Constantin Stere"  au fost implicați în Programul 12+, discutând despre 

prevenirea traficului de copii. 

Pentru părinți, în cadrul ședințelor de clasă, a fost derulat și puse în discuții 

mesajele filmului ”Încredere oarbă”. 

ATOFM a organizat pentru 26 șomeri seminarul ”Fenomenul TFU-unul din 

riscurile migrației ilegale”.Inspectoratului de Poliție a realizat  controale 

planificate la 200 de agenți economici ce activează în raza raionului, iar 

administrația Centrului de Sănătate a informat lucrătorii din sfera medicală despre 

metodele de identificare și asistență a victimelor TFU, precum și despre 

importanța sensibilizării societății pe acest segment. 

La fel, au fost realizate alte activități la tema ”Analiza factorilor de risc, 

modalități de accesare a serviciilor. Susținerea altor persoane care au nevoie de 

ajutor sub aspect de referire a acestora către servicii” și ”Relații sănătoase în 

familie, comunicare eficientă. Analiza profilului psihosocial a subiecților 

violenței în familie. Modalități de conlucrare. Stabilirea pașilor de intervenție la 

nivel local”, care au întrunit în total 69 de participanți, membri ai EMT.  

Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,ANA", în cadrul Programului  

”Organizarea echipelor de voluntari pentru activități informative de la egal la 

egal” a instruit 60 de tineri.   

 Administrația municipiilor Bălți și Chișinău, și în anul 2018, au avut o 

implicare activă în realizarea activităților în cadrul Săptămânii antitrafic ce au 

avut drept scop sensibilizarea și informarea publicului larg despre fenomenul 

TFU și consecințele acestuia.  

În Sîngerei, CT a elaborat și aprobat planul de acțiuni „Cu privire la 

promovarea săptămânii de luptă împotriva TFU” fiind informate toate instituțiile 

relevante la nivel de localități despre activitățile planificate. Drept urmare în 

fiecare instituţie a fost elaborat un plan de acţiuni „Cu privire la promovarea 

săptămânii de luptă împotriva TFU”.  

În parteneriat cu ATOFM a fost organizată ședința în cadrul căreia 26 

asistenți sociali au fost informați despre măsurile de prevenire și combatere a 

TFU. De asemenea, au fost desfășurate instruiri a tinerilor șomeri privind riscurile 

migrației ilegale a cetățenilor RM peste hotare. 

DASPF a organizat ședințe tematice cu specialiștii din  cadrul Centrului de 

https://www.facebook.com/www.csptana.md/
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plasament temporar ”Raza Soarelui” și ”Luminița”.   

În toate instituțiile din raion s-au desfășurat ore de educație civică și de 

dirigenție în conformitate cu conținuturile curriculum-uluii la disciplina 

respectivă. La ședinţa catedrei diriginţilor, au fost prezentate comunicări despre 

importanța prevenirii și necesitatea  promovării săptămânii anti-trafic.  

În comunitate au fost repartizate pliante”Nu răbda violența în familie. 

Copilul tău suferă la fel ca și tine”. Literatura respectivă a fost selectată din 

materialele primite de către asistenți sociali  și  diriginți de la Centrul 

Internațional ”La Strada” . 

 În raionul Șoldănești, Cimișlia, Ștefan Vodă, la fel au fost implicate toate 

instituțiile din subordinea Consiliului raional (DASPF, DÎTS, centrele comunitare 

din localităţi, ATOFM, Inspectoratul de Poliţie, bibliotecile raionale,etc.), fiind 

desfăşurate întruniri ale specialiștilor, ore de dirigenţie, mese rotunde, dezbateri, 

seminare tematice, activităţilor informative şi creative, inclusiv jocuri şi discuţii 

cu copiii etc. 

În raionul Fălești, au fost organizate mase rotundă  la care au participat 74 

de specialiști. Activitățile de informare cu tematica „STOP, TFU”, „Vieţile 

oamenilor au preţ - stop trafic de persoane”,  „Naivitatea costă” au întrunit în 

discuții active 167 de elevi.  La gara Fălești au fost distribuite pliante informative 

,,Ce este TFU”. O altă activitate de informare cu tematica „ Prevenirea traficului 

de ființe umane în rândul copiilor” a fost desfășurată sub forma discuțiilor cu 

copii despre inclus modul de recrutare a victimelor TFU și cine sânt potențiale 

victime ale TFU. 

CT Ialoveni, prin intermediul Direcției învățământ a distribuit instituţiilor de 

învăţământ primar şi secundar general, materiale de suport. În cadrul instituțiilor 

de învățământ au fost prezentate diverse informații tematice, fiind implicați și 

părinții elevilor. La orele de dirigenție au fost reflectate subiectele: „Spune NU 

traficului de fiinţe umane”, „Și tu poți fi victmă ,nu fi indifferent”, „Traficul de 

fiinţe umane”, „Spunem NU,traficului de ființe umane”, „Un copil informat -un 

copil salvat”, ”Informarea este o formă de libertate”, „Victime ale mafiei”, 

„Femeia între alb şi negru”, „Boala dusului de acasă”, ,,Sigura personală!”, ,,Pot 

să-mi apăr identitatea”, ,,TFU – un pericol ce mă privește”, ”Торговля людьми: 

вымысел или реальность”; „Работа за границей: поиск и твои права”, 

„Женщина становится товаром” , ”Vreau să mă simt sigur în țara mea”, ”Unde 

poți ajunge dacă nu asculți de părinți” etc. Printre tematicile meselor rotunde 

menționăm: ”Metode de prevenire a situaţiilor violente”, ”Eu îmi cunosc 

drepturile și am grijă de sănătatea și viața mea”, „Visele tale sunt importante”, 

”Fii admirabilă, dar nu te lăsa pe mâini străine”, „Consideraţi că TFU este o 

problemă pentru R. Moldova”, ”TFU: mit sau realitate”, ”Traficul de femei. 

Modalități de recrutare”, ”Противодействие вербовке людей”, etc. Tinerii au 

avut posibilitatea să vizioneze spoturi publicitare, filme de scurt metraj și să 

participe la concursuri de esee și să audieze emisiunile radiofonice „Adolescența 

e mai frumoasă în siguranță” și „Ce este traficul?”; 
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În concluzie este necesar de remarcat importanța prevenirii oricăror 

fenomene antisociale, mai cu seamă a TFU, această constituind una dintre cele 

mai odioase crime împotriva umanității.  

În acest context, autoritățile publice cu competențe în domeniu, urmează să 

depună în continuare eforturi în vederea desfășurării activităților de prevenire, 

prin informarea societății despre riscurile și consecințele TFU, mecanismele 

disponibile și modalitățile de combatere la nivel comunitar, regional și național a 

TFU, utilizând în acest context căile de informare și distribuind materiale 

informaționale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


