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Mulţumiri 
Aducem sincere mulţumiri instituţiilor şi organizaţiilor care şi-au exprimat 
interesul de a se implica în realizarea acestui studiu şi au prezentat o deosebită 
deschidere. În mod special, aducem mulţumiri Dnei Ecaterina Berejan, Şef al 
Secretariatului permanent al CN CTFU şi Dnei Ala Vechiu, consultant principal, 
Secretariatul permanent al CN CTFU. 
 
De asemenea, aducem mulţumiri şi recunoştinţă tuturor persoanelor care au fost 
deschise în procesul de validare a studiului, sugestiile şi recomandările dumnealor  
au fost luate în consideraţie la finalizarea documentului în cauză. 
 
Sumar executiv 
 
Prezentul studiu a fost elaborat la iniţiativa Secretariatului permanent al CN 
CTFU, în cadrul Programului antitrafic şi gen, finanţat de către Misiunea OSCE 
în Republica Moldova. 
 
Scopul acestui studiu este de a determina contribuţia şi rolul CT şi implicarea  
societăţii civile în realizarea şi implementarea politicilor din domeniul prevenirii 
şi combaterii TFU, cu accent pe segmentele ce urmează: 
1. Identificarea contribuţiei şi rolului CT în prevenirea şi combaterea TFU, 

precum şi colaborarea cu alţi actori, în perioada ianuarie 2012- mai 2015. 
2. Generalizarea activităţilor pe care le efectuează cele 2 categorii de respondenţi 

(CT, ONG) în vederea prevenirii TFU, asistenţa şi protecţia victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU. 

3. Analiza rezultatelor obţinute de către CT, provocările şi problemele întâlnite, 
precum şi generarea recomandărilor pentru depăşirea problemelor identificate 
pentru următoarea perioadă. 

4. Identificarea contribuţiei şi rolului ONG în prevenirea şi combaterea TFU, 
precum şi colaborarea cu alţi actori, în perioada ianuarie 2012- mai 2015, 
inclusiv cartografierea acestora în funcţie de regiune. 

5. Analiza eficienţei activităţii CT în vederea dezvoltării noilor strategii privind 
prevenirea TFU, precum şi susţinerea victimelor TFU în vederea reintegrării 
acestora în comunitate. 

6. Determinarea necesităţilor CT şi ONG privind eventualele acţiuni pe care ar fi 
necesar să le întreprindă aceştia în vederea creării unor parteneriate durabile în 
scopul identificării victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. 

7. Generarea recomandărilor din partea fiecărei categorii de respondenţi privind 
acţiunile necesare de întreprins în termen scurt şi mediu pentru eficientizarea  
procesului de prevenire şi combatere TFU. 

Studiul  va oferi şi o imagine de ansamblu cu privire la  potenţialul CT şi ONG-le 
din RM în prevenirea şi combaterea TFU, precum şi lacunele/riscurile/problemele 
pe care le întâmpină în realizarea activităţilor ce ţin de acest aspect.  
 
În acest context, studiul vine şi într-o oarecare măsură să ofere anumite sugestii 
autorităţilor administraţiei publice în ce măsură pot fi implicate ONG-le şi ce 
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condiţii ar mai fi nevoie de creat, pentru ca acestea să se implice cât mai activ în 
promovarea politicilor publice ce ţin de segmentul abordat. 
 
Recomandările studiului  în cauză  vor servi şi ca puncte de reper la îmbunătăţirea 
calităţii politicilor publice, creşterea eficienţei şi eficacităţii în luarea deciziilor cu 
privire la viitorul CT, asigurarea unui sistem eficient de monitorizare şi control al 
implementării politicilor de către CT. 
 
Analiza acestui subiect ne va permite la nivel de: 
 
1. CT/ Instituţii guvernamentale membre ale acestei structuri: 
 de a identifica în ce măsură membrii CT sânt antrenaţi în dialogul durabil cu 

privire la prevenirea şi combaterea TFU; 
 de a stabili în ce măsura CT îşi asumă rolul de coordonatori la nivel local în 

vederea implementării politicilor naţionale antitrafic; 
 de a evidenţia care sânt practicile dezvoltate de către ONG pe care instituţiile 

guvernamentale le consideră ca model de urmat şi contribuie la realizarea 
politicilor antitrafic;  

 de a identifica în ce măsură CT ar putea susţine partenerii de dezvoltare pentru 
o implicare eficientă în realizarea politicii din domeniu; 

 de a identifica soluţiile/ recomandările propuse de CT pentru facilitarea 
implicării active în prevenirea TFU a ONG. 
 

2.  Organizaţii ale societăţii civile: 
 de a identifica gradul de informare a ONG vis-a-vis de politicile din domeniul 

TFU, cadrul legal şi instituţional, în special la nivelul unităţilor administrativ 
teritoriale de nivel I şi II.  

 de a evalua contribuţia ONG în identificarea şi asistenţa victimelor TFU prin 
intermediul activităţilor desfăşurate; 

 de a identifica dificultăţile cu care se confruntă ONG în activităţile relevante 
domeniului discutat; 

 de a identifica soluţiile/ recomandările propuse de ONG pentru facilitarea 
implicării active în implementarea politicilor antitrafic la nivel local a 
acestora. 

 
Studiul a scos în evidenţă actorii cheie, distribuţia teritorială şi mărimea acestora, 
precum şi a evidenţiat problemele cu care se confruntă aceştia în procesul de 
implicare în realizarea politicilor de prevenire şi combatere a TFU.  
 
În primul capitol se descrie cadrul general de activitate al CT şi al ONG active în 
domeniul de referinţă, iar în cadrul capitolelor 2 şi 3 ale raportului se prezintă 
analiza şi concluziile cu privire la activitatea CT, precum analiza şi concluziile cu 
privire la activitatea ONG în realizarea politicii de prevenire şi combatere a TFU. 
 
În acest context, se poate menţiona că RM promovează o politică în scopul 
modernizării şi aducerii în corespundere cu standardele europene a sistemului de 
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prevenire şi combatere a TFU şi în acelaşi timp depune eforturi susţinute în 
asigurarea dreptului inerent la viaţă, reducerea vulnerabilităţii fiinţei umane faţă 
de fenomenul TFU în corespundere cu prevederile Convenţiei pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale1. 
 
În pofida perspectivelor pozitive pe segmentul prevenirii şi reducerii TFU, 
Republica Moldova rămâne încă o ţară sursă pentru bărbaţi, femei şi copii, supuşi 
TFU.   
 
Prezentul raport conchide că studiul a demonstrat că progresul în abordarea 
fenomenului TFU a fost obţinut de Republica Moldova ca rezultat a implicării 
diferitor actori, inclusiv CT şi cu ajutorul partenerilor de dezvoltare ai ţării, însă 
cu remarca că există încă un set de recomandări care trebuie luate în considerare 
în vederea eficientizării activităţii CT. 
 
Ţinând cont de faptul că Republica Moldova mai are rezerve la capitolul 
integrării victimelor TFU în comunitate, în raport sânt expuse propunerile şi 
recomandările CT şi ONG în vederea îmbunătăţirii situaţiei din domeniu, precum 
şi segmentele pe care acestea ar dori să se implice ca parteneri de bază, precum şi 
viziunea CT versus ONG în ceea ce priveşte importanţa acestor actori, în procesul 
de realizare în comun a activităţilor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=285802&lang=1 
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Metodologia studiului 
 
Studiul în cauză a fost desfăşurat în trei etape: realizarea interviurilor cu 
preşedinţii CT, colectarea datelor din partea membrilor CT şi a ONG prin 
intermediul chestionarelor şi propriu zis analiza datelor colectate, care va 
răspunde tuturor întrebărilor menţionate în sumar, cu concluziile şi recomandările 
de rigoare. 
Metodele de cercetare aplicate în cadrul acestui studiu sunt: 
 Analiza documentelor - documente oficiale de politici ce reflectă specificul, 

obligaţiile şi atribuţiile CT; studii, rapoarte analitice realizate de experţi 
naţionali şi internaţionali în domeniu, baze dedate naţionale. Ne-am referit la 
aceste surse în special la elaborarea capitolului unu al raportului, în care este 
prezentată situaţia actuală şi tendinţele majore în acest domeniu, inclusiv 
cadrul legal şi instituţional;   

 Analiza de conţinut –opinia preşedinţilor de raion, membrilor CT şi ale ONG 
cu tangenţă pe acest segment în vederea determinării realizărilor din domeniul 
prevenirii şi combaterii TFU, precum şi a provocărilor ; 

 Analiza calitativă a datelor: 
 Focus grup (4şedinţe) – 3 organizate cu echipa Secretariatului CN CTFU în 

vederea validării metodologiei, structurii raportului de cercetare expunerii 
asupra proiectului de raport, şi un focus grup în cadrul şedinţei operative cu 
30 secretari ai comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe 
umane. În cadrul acestui focus grup, participanţii au avut sarcina să răspundă 
la următoarele întrebări: „Care sunt lacunele ce împiedică buna funcţionare a 
Comisiilor teritoriale” şi „Care sunt soluţiile în vederea îmbunătăţirii 
activităţii comisiilor teritoriale”. Rezultatele aplicării acestui instrument de 
cercetare se regăsesc în capitolul concluzii şi recomandări.  

 Interviuri structurate – în vederea identificării contribuţiei şi rolului 
preşedinţilor CT, precum şi poziţia lor cu privire la necesitatea CT şi 
strategiilor de dezvoltare a acestora. Interviurile au fost realizate cu 15 
preşedinţi selectaţi conform clasificării CT de către Secretariatul CN CTFU, 
după cei 3 indicatori: CT cu un nivel de activitate eficientă, CT cu un nivel de 
activitate relativ eficientă, CT cu un nivel de activitate simbolică. 

 Studii de caz – prezentarea practicilor pozitive în domeniu ce pot fi promovate 
şi preluate de către organizaţiile din domeniu.  

analiza cantitativă a datelor: 
 Chestionare pentru CT –chestionarele au fost aplicate tuturor membrilor CT 

(per total 35 CT). Au fost prelucrate chestionarele parvenite doar de la 24 CT, 
care le-au transmis pe acestea completate de către membrii CT şi care fac 
parte din componenţa acestora: Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a 
Familiei, CMF, Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei, Inspectoratul 
de Poliţie (cu excepţia r. Criuleni, care nu este inclus în componenţa CT), 
Procuratura, Direcţia Educaţie (oficial în fiecare raion vine sub o altă 
denumire), Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, Secţia Administraţia 
Publică, etc. 
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 Chestionare pentru ONG – chestionarele au fost aplicate ONG active din 
domeniu, cu care colaborează CT sau manifestă interes pe acest segment, 
ţinându-se cont de reprezentativitatea regională/teritorială. Per total au fost 
prelucrate doar 18 chestionare. 

 
În cadrul studiului a fost utilizată o abordare mixtă, utilizându-se metode de 
colectare a datelor atât cantitative, cât şi calitative, precum şi o analiză a 
legislaţiei şi politicilor din domeniu. Această metodă a fost selectată pentru a 
pune accentul pe punctele forte ale ambelor metode; colecta date cât mai depline, 
corecte şi reprezentative; şi, să se asigure că datele colectate abordează subiectul 
în profunzime şi cuprinzător. Toate datele calitative au fost culese din surse 
primare. 
 
Limitări 
Orice metodologie de cercetare sau evaluare este un schimb între resursele 
disponibile şi completitudinea rezultatului final. Cu toate acestea există câteva 
limitări la metodologia aleasă, acestea fiind: 
 au fost supuse analizei doar acele chestionare completate de către membrii CT, 

ceea ce în esenţă nu poate garanta o veridicitate deplină a acestora, deoarece la 
moment nu există o analiză deplină a celor 35CT, astfel la corectare au 
participat 24 CT, ceea ce constituie 69%; 

 această cercetare a coincis cu perioada preelectorală şi care a influenţat gradul 
de implicare în procesul de completare a chestionarelor de către celelalte CT;  

 în studiu au fost incluse doar organizaţiile neguvernamentale vizibile care 
activează în domeniu şi implementează activităţi de prevenire şi combatere a 
TFU, însă la moment nu există o bază de date a tuturor actorilor 
neguvernamentali cu interes pe acest segment atât la nivel naţional, cît şi local. 

 
Pentru studiul în cauză, au fost expediate chestionare la toate cele 35 de CT din 
întreaga ţară în vederea completării acestora de către fiecare instituţie membru al 
CT. Dintre acestea, doar 24 CT (69 %) au expediat chestionare completate, cu 
remarca că nici o CT nu a expediat pachetul de chestionare complete în 
corespundere cu numărul de instituţii membre ai CT, conform dispoziţiei 
preşedinţilor autorităţilor publice locale.  
În total au fost procesate 144 chestionare, parvenite de la următoarele categorii de 
respondenţi: asistenţa socială şi protecţia familiei -29, educaţie, tineret, cultură şi 
sport -25, Consiliile raionale/municipale-23, ordine 
publică/procuratură/judecătorie/securitate -20, ocuparea forţei de muncă -16, 
sănătate-16, evidenţa şi documentarea populaţiei -10, inspecţia teritorială a 
muncii-5.   
 
CT care au expediat chestionarele completate sunt: m. Bălţi, mun. Chişinău, r. 
Ştefan Vodă, r. Cimişlia, r. Leova, r. Călăraşi, r. Rîşcani, r. Floreşti, r. Rezina, r. 
Teleneşti, r. Anenii-Noi, r. Sîngerei, r. Ocniţa, r. Hînceşti, r. Criuleni, r. Glodeni, 
r. Ialoveni, r. Donduşeni, r. Orhei, r. Căuşeni, r. Basarabeasca, r. Şoldăneşti, r. 
Briceni, r. Făleşti. 
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CT care nu au expediat chestionarele completate sânt: r. Edineţ, r. Drochia, r. 
Soroca, r. Ungheni, r. Nisporeni, r. Străşeni, r. Cantemir, r. Taraclia, r. Cahul, 
UTA Gagauzia, r. Dubăsari. 
 
Remarcă: Dintre CT care nu au completat chestionare, dar au participat 
preşedinţii CT la interviu, au fost următoarele: CT r. Străşeni, CT r. Cahul, CT r. 
Dubăsari.   
 
Din numărul total de CT care au expediat chestionare completate: CT Rîşcani şi 
CT Criuleni au expediat pachetul cu un chestionar lipsă (8,34%), CT Cimişlia, 
CT Leova, CT Floreşti, CT Anenii-Noi, CT Sîngerei, CT Ocniţa, CT Donduşeni 
au expediat pachetul cu 2-3 chestionare lipsă (29,16%), CT Bălţi, CT Ştefan 
Vodă, CT Călăraşi, CT Rezina, CT Teleneşti, CT Hînceşti, CT Glodeni au 
expediat pachetul cu 4-5 chestionare lipsă (29,16%), CT Orhei, CT Căuşeni, CT 
Basarabeasca, CT Şoldăneşti au expediat pachetul cu 6-7 chestionare lipsă 
(16,67%), CT Ialoveni, CT Chişinău, r. Briceni, r. Făleşti au expediat pachetul cu 
9 chestionare lipsă (16,67%). 
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Analiza situaţiei 
 
Instrumentele internaţionale şi naţionale care asigură cadrul strategic legal, 
instituţional în domeniul prevenirii şi combaterii TFU sânt următoarele:   
 
Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 
umane, ratificată de Republica Moldova  prin Legea nr. 67 din 30.03.2006, la art. 
29 prevede că: 
 „Fiecare Parte va adopta măsurile necesare pentru asigurarea coordonării 

politicii şi a activităţii serviciilor administraţiei sale şi a altor organisme 
publice care luptă împotriva traficului de fiinţe umane, dacă este necesar, prin 
înfiinţarea unor structuri de coordonare. 

 Fiecare Parte va avea în vedere numirea unor Raportori Naţionali sau a unor 
alte mecanisme cu atribuţii de monitorizare a activităţilor de luptă împotriva 
traficului de fiinţe umane desfăşurate de instituţiile Statului şi cu îndeplinirea 
obligaţiilor prevăzute de legislaţia naţională.” 

 
Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr.241-
XVI din 20.10.2005 reglementează raporturile juridice privind:  
a) prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane; 
b) cadrul de asistenţă la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, la 
protecţia şi acordarea de ajutor victimelor acestui trafic; 
c)colaborarea autorităţilor administraţiei publice cu organizaţiile 
neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în activitatea de 
prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane; 
d) cooperarea cu alte state şi cu organizaţii internaţionale şi regionale competente 
în domeniu. 
Hotărârea Parlamentului nr. 257 din 05.12.2008 privind aprobarea 
Strategiei SNR, a fost adoptată în ”scopul organizării optime a protecţiei şi 
asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane, realizării măsurilor de prevenire a 
traficului de fiinţe umane, consolidării eforturilor tuturor actorilor implicaţi în 
combaterea acestui fenomen în Republica Moldova”. În special art. 18 stipulează 
clar că ”Coordonarea se va efectua: la nivel naţional/transnaţional – de către 
Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, la nivel local – 
de către comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane; sub 
aspect general – de către Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, sub 
aspect operaţional – de către echipa multidisciplinară la nivel 
local/naţional/transnaţional”.2 
Ghidul cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale TFU3 
este un instrument operaţional care stabileşte o modalitate de lucru pentru 
organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi 
administrative centrale, APL, societatea civilă, ONG, prestatorii de servicii, 
indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorică – juridică a acestora, care 
realizează politica naţională de prevenire şi combatere a TFU în cadrul SNR. 
                                                
2 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330608 
3Ordinul MMPSF nr.33 din 20 februarie 2012. 
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Ghidul stabileşte ordinea realizării identificării victimelor şi potenţialelor victime 
ale TFU, procedurile de cooperare a organizaţiilor participante la SNR şi are drept 
scop protejarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestor persoane.  
Totodată, instrumentele naţionale care stipulează obligaţiile şi responsabilităţile 
autorităţilor publice de resort în vederea asigurării procesului de coordonare a 
politicilor antitrafic la nivel naţional şi local, sânt următoarele:  
 
Comitetul naţional pentru combaterea TFU care prezintă Guvernului 
propuneri privind bazele politicii de stat în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de fiinţe umane şi recomandări orientate spre perfecţionarea activităţii 
de depistare şi lichidare a cauzelor şi condiţiilor care contribuie la apariţia TFU, 
precum şi controlează realizarea Planului naţional şi executarea legislaţiei de 
prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane de către organizaţiile şi 
instituţiile de stat, în conformitate cu Legea privind prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane nr.241-XVI din 20.10.2005, articolul 8. 

 
Din luna februarie 2014, SP CN CTFU face parte din structura Guvernului (cu 
statut de secţie). Astfel, în scopul realizării de către Guvern a prerogativelor sale 
constituţionale privind realizarea politicii interne şi externe a statului şi 
exercitarea conducerii generale a administraţiei publice, Cancelaria de Stat are 
următoarele atribuţii conform punct.7, care se răsfrâng şi asupra SP şi anume:4 
”d) asigură coordonarea procesului de planificare a politicilor publice şi de 
elaborare a documentelor de politici, în conformitate cu priorităţile programului 
de guvernare şi strategiile de dezvoltare, precum şi monitorizează implementarea 
acestora de către autorităţile guvernamentale;  
e) stabileşte cadrul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de elaborare, 
implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi oferă suport 
consultativ şi informaţional autorităţilor administraţiei publice în vederea 
respectării regulilor de fundamentare şi prezentare a documentelor de politici şi a 
actelor normative, inclusiv a procedurilor de consultare publică a opiniei 
cetăţenilor şi societăţii civile în procesul decizional”. 
 
Unul din obiectivele de bază ale SP este şi ghidarea metodologică a CT, dovadă 
fiind Obiectivul 1 din Planul naţional de prevenire şi combatere a TFU 2014-
2016, care se referă la „Instituirea unei forme noi de management al SP şi a 
activităţii CT pentru combaterea TFU bazat pe abordare sistemică”, fiind însoţit 
de următoarele activităţi:  
- Ghidarea metodologică a comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU în 
planificarea şi monitorizarea politicilor;  
- Elaborarea instrucţiunii de planificare şi monitorizare a activităţii CT pentru 
combaterea TFU.  
 
Pentru coordonarea activităţii de prevenire şi combatere a TFU, în raioane, 
municipii şi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, pe lîngă organul executiv 
al administraţiei publice locale, se creează comisii teritoriale pentru combaterea 
                                                
4 Hotărârea Guvernului, Nr. 657 din  06.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-
limită ale Cancelariei de Stat 
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traficului de fiinţe umane. În municipiul Chişinău astfel de comisii se creează şi 
în sectoare. În activitatea lor comisiile teritoriale se subordonează Comitetului 
naţional. 5 
 
CT este un organ consultativ, care are ca sarcină consolidarea eforturilor 
organelor învestite cu atribuţii în domeniul combaterii TFU din unităţile 
administrativ-teritoriale, precum şi stabilirea unor obiective şi măsuri coordonate 
în vederea prevenirii şi combaterii TFU.  
 
Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea6, prin intermediul 
structurii teritoriale de asistenţă socială, exercită următoarele atribuţii:  
 a) generalizează şi sistematizează informaţia privind asistenţa socială acordată şi 
analizează eficienţa acesteia; 
b) asigură gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane pentru 
dezvoltarea şi prestarea asistenţei sociale în teritoriul administrat; 
c) completează sistemul informaţional în domeniul asistenţei sociale cu date la 
nivel de raion; 
d) asigură supervizarea personalului din sistemul de asistenţă socială.  
 
Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi îşi exercită 
următoarele atribuţii: 
a) iniţiază studierea situaţiei în sfera socială pe teritoriul subordonat; 
b) analizează problemele sociale; 
c) adoptă şi dezvoltă strategii locale de susţinere a persoanelor şi familiilor 
defavorizate; 
d) adoptă programe de asistenţă socială şi exercită controlul asupra realizării 
acestora; 
e) monitorizează şi coordonează activitatea personalului din sistemul de asistenţă 
socială în comun cu structura teritorială de asistenţă socială. 
 
Conform Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din 
cadrul Sistemului naţional de referire, punctele4 şi 5 prevăd că ”Preşedintele 
Comisiei teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane este responsabil 
de crearea echipelor multidisciplinare teritoriale” şi respectiv ”Comisiile 
teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane acordă suport şi asigură 
funcţionalitatea echipelor multidisciplinare teritoriale.”7 
Pe data de 8 aprilie 20148, Guvernul a aprobat Instrucţiunile privind 
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, referirea, 
evaluarea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale 
violenţei, neglijării, exploatării, traficului. Instrucţiunile în cauză constituie 
cadrul normativ metodologic care stă la baza implementării mai multor prevederi 
legale cu referire la protecţia drepturilor copilului, precum şi responsabilizării 
părinţilor în realizarea obligaţiilor sale faţă de copii. Instrucţiunile privind 
mecanismul intersectorial de cooperare stabilesc rolul şi responsabilităţile 
                                                
5http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327149, p.2 
6 Legea nr. 547 din 25.12.2003asistenţei sociale, articolul 13 (2). 
7Hotărârea Guvernului nr.228 din 28.03.2014. 
8 Hotărârea Guvernului, nr.270 din data de 8 aprilie 2014. 
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autorităţilor publice/procedurile intra şi intersectoriale de colaborare în vederea 
prevenirii şi intervenţiei în cazurile de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al 
copiilor, cu accent sporit pe intervenţiile la nivelul autorităţilor publice locale de 
nivelul I, în mod special în cazurile de pericol iminent pentru viaţa şi securitatea 
copilului. La fel, mecanismul intersectorial prevede aplicarea unor instrumente 
specifice care contribuie la eficientizarea răspunsului prompt la toate cazurile 
suspecte de violenţă şi la aplicarea măsurilor speciale de protecţie şi asistenţă 
pentru asigurarea unui mediu protector copilului şi pentru respectarea tuturor 
nevoilor acestuia. 
 
Centrele de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane 
asigură servicii de (re)integrare a victimei în familie şi în comunitate inclusiv 
prin9: 
monitorizarea şi evaluarea situaţiei pre- şi post- integratoare pentru o perioadă de 
un an (în cazuri excepţionale este prelungită individual). 
 
Asistentul social, ca membru al echipei multidisciplinare şi manager de caz 
”trebuie să monitorizeze acţiunile care se efectuează pe cazul dat. Monitorizarea 
este procesul de verificare permanentă a progreselor stabilite în planul 
individualizat de asistenţă, pentru a putea sesiza evoluţia cazului.”10 
 
Din cele menţionate mai sus, conform prevederilor legale, putem concluziona că 
la nivel naţional şi local există un cadru instituţional stabilit, responsabil de 
coordonarea şi monitorizarea politicilor şi situaţiei din domeniul prevenirii şi 
combaterii TFU, cu misiunea şi rolurile definite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
9 Art. 3, 16, Hotărârea Guvernului, Nr. 1362 din  29.11.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane. 
10Ordinul MPSFC, nr.71 din 03.10.2008, Mangementul de caz. Ghidul asistentului social. 
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Capitolul 1. Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe 
umane şi ONG-urile active în domeniul de referinţă – cadru general 
 
1.1 Constatări cu privire la activitatea Comisiilor teritoriale pentru 

combaterea traficului de fiinţe umane 
 
Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane11 
organizează şi coordonează activitatea de prevenire şi combatere a TFU, de 
protecţie şi asistenţă a victimelor TFU, de colaborare între autorităţile 
administraţiei publice locale, organele de drept, organizaţiile neguvernamentale şi 
alţi reprezentanţi ai societăţii civile care activează în teritoriu, precum evaluează 
şi monitorizează periodic activităţile de prevenire şi combatere a traficului de 
fiinţe umane în teritoriu, exercitate de organele statale, informând autorităţile 
reprezentative respective, CN CTFU şi înaintând propuneri privind eficientizarea 
acestor activităţi CT informează CN CTFU, până la 10 ianuarie şi 10 iulie, despre 
activităţile de prevenire şi combatere a TFU întreprinse în teritoriu, înaintând 
propuneri de eficientizare a acestora12. 
 
În vederea realizării sarcinilor sale, CT exercită următoarele atribuţii: 
    a) organizează campanii de informare, seminare şi întruniri în oraşele şi satele 
din unitatea administrativ-teritorială, în scopul informării populaţiei despre 
consecinţele migraţiei ilegale şi ale traficului de fiinţe umane; 
    b) coordonează activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 
umane, de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului; 
   c) colaborează cu autorităţile publice locale, organele de drept, organizaţiile 
neguvernamentale şi reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile, în scopul 
acordării protecţiei şi asistenţei victimelor traficului, în mod special cu 
reprezentanţa Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie cu sediul la Chişinău; 
  d) realizează la nivel local activităţi de prevenire a traficului de fiinţe umane, 
inclusiv de copii, execută acţiunile stabilite în Planul naţional de prevenire şi 
combatere a traficului de fiinţe umane şi în legislaţia relevantă;  
   e) monitorizează şi evaluează periodic activităţile de prevenire şi combatere a 
traficului de fiinţe umane, realizate de organele statale în teritoriu, informează 
autorităţile respective, Comitetul naţional şi înaintează propuneri pentru 
eficientizarea acestor activităţi; 
   f) acordă asistenţă informaţională, organizatorică şi practică organelor de stat 
implicate în prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi traficului de fiinţe 
umane;     
g) colaborează cu comisiile similare din alte unităţi teritorial-administrative;   
 h) implementează programe de instruire privind prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane pentru persoanele din grupurile vulnerabile şi pentru 
funcţionarii antrenaţi în aceste activităţi;  
    i) acordă asistenţă la elaborarea programelor de cercetare, analiză şi colectare a 
datelor statistice privind traficul de fiinţe umane; 

                                                
11Art.9, Lege privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr.241-XVI din 20.10.2005. 
12Hotărârea Guvernului Nr. 234 din  29.02.2008, privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului 
de fiinţe umane 
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    j) întocmeşte rapoarte semestriale şi anuale, note informative privind activitatea 
comisiei teritoriale, prezentându-le Comitetului naţional.13  
 
Componenţa nominală a comisiei teritoriale se aprobă prin dispoziţia 
preşedintelui autorităţii administraţiei publice locale, o copie a acestei dispoziţii 
fiind prezentată Comitetului naţional. După necesitate, numărul membrilor 
comisiei poate fi modificat la iniţiativa membrilor ei14. 
Secretar al comisiei teritoriale este un angajat din cadrul autorităţii administraţiei 
publice locale. 
În componenţa comisiei teritoriale, cu drept de membru, sânt incluşi, de regulă, 
reprezentanţii organelor desconcentrate ale ministerelor, altor autorităţi 
administrative centrale învestite cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de fiinţe umane, ai organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară 
activităţi de prevenire, combatere şi asistenţă a victimelor traficului de fiinţe 
umane, altor organizaţii, după necesitate. 15 
 
Dacă facem o analiză a celor 35 CT din întreagă ţară atunci putem observa că în 
majoritatea cazurilor, în componenţa CT se includ următoarele instituţii şi 
organizaţii: Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Centrul Medicilor 
de Familie, Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei, Inspectoratul de 
Poliţie (cu excepţia r. Criuleni, care nu este oficial inclus), Procuratura, Direcţia 
Educaţie, Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, Secţia Administraţia Publică. 
 
Cu toate că, în componenţa CN CTFU intră Inspectoratul de Stat al Muncii, în 
componenţa CT, inspectorul de muncă este inclus doar în următoarele unităţi 
administrative-teritoriale: m. Chişinău, r. Basarabeasca, r. Criuleni, r. Căuşeni, r. 
Ocniţa, r. Orhei, r. Bălţi, r. Sîngerei, r. ŞtefanVodă, r. Rîscani, r. Teleneşti, r. 
Edineţ, r. Soroca, r. Făleşti, r. Hînceşti.16 
Acelaşi lucru e valabil şi în cazul Ministerului culturii, care face parte din CN 
CTFU, iar în componenţa CT intră Secţia cultură doar în r. Briceni, r. Sîngerei, r. 
Dubăsari, r. Leova, r. Taraclia, m. Chişinău şi Biblioteca Publică r. Orhei. Şi 
respectiv ne vom referi şi la Serviciul de Informaţii şi Securitate ca membru al 
CN CTFU şi situaţia de la nivelul CT, care are reprezentanţi doar în raioanele 
Basarabeasca, Ştefan Vodă, Dubăsari, Leova, Soroca, Ungheni, Taraclia. 
 
Aceasta este doar o constatare, în cazul în care alte CT ar vedea oportună  
revizuirea componenţei şi le-ar servi drept o bună practică în vederea 
eficientizării activităţii de prevenire.  
 
Pe lîngă aceste structuri, fiecare raion în parte în funcţie de specificul, nevoile şi 
abordările sale au inclus şi alte instituţii sau organizaţii, după caz, cum ar fi: 

 Secţia resurse umane - r. Basarabeasca, r.Teleneşti; 
 Casa Teritorială de Asigurări Sociale -  r. Basarabeasca, r. Drochia, r. Făleşti; 
 Mass-media - r. Basarabeasca, r. Rezina, r. Edineţ; 
                                                
13http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327149, p.10 
14http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327149, p.6 
15http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327149, p.6-9 
16Hotărârea Guvernului Nr. 472 din  26.03.2008, p.3 
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 ONG - m. Chisinau, r. Criuleni, r. Cantemir, r. Nisporeni, r. Ocniţa, r. Orhei, r. 
Edinet, r. Făleşti, r. Hînceşti, r. Bălţi; 

 Biroul Vamal- r. Briceni, r. Ungheni, r. Taraclia; 
 Consilier raional - r. Briceni, r. Taraclia; 
 Direcţia de Control şi Supraveghere - r. Briceni; 
 Inspecţia ecologică - r. Cantemir; 
 BEDP- r. Cantemir, r. Ocniţa; 
 Centre/servicii sociale - r. Căuşeni, r. Drochia, r. Rezina, m. Bălţi; 
 APL I - r. Cantemir, r. Călăraşi, r. Rezina; 
 Judecătoria - r.Teleneşti; 
 Centrul militar - r.Teleneşti; 
 Serviciul probaţiune - r. Rezina; 
 Serviciul grăniceri - r.Soroca, r. Taraclia; 
 Serviciul Teritorial Statistică - r. Făleşti, r. Hînceşti; 
 Secţia Economie - r. Ialoveni, r. Hînceşti; 
 Direcţia social-umanitară şi relaţii interetnice - m. Chişinău.17 
 
Recentul Raport naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anul 201418 
constată că majoritatea victimelor sunt cetăţeni ai RM (97,6%) şi preponderent 
provin din mediul rural (63,5%),iar majoritatea victimelor minore sunt 
preponderent exploatate în interiorul ţării (67%). 
 
În virtutea responsabilităţilor menţionate, CT le revine rolul de coordonare a 
activităţilor de prevenire şi combatere a TFU, de protecţie şi asistenţă a victimelor 
acestui trafic, de colaborare între autorităţile administraţiei publice locale, 
organele de drept, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii 
civile care activează în teritoriu. 
 
Cu toate acestea, Raportul naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anul 
2014 scoate în evidenţă şi eficienţa CT, astfel se atestă:  
 Un nivel de activitate activă: mun. Chişinău, r. Căuşeni, r. Leova, r. Ocniţa, r. 
Sîngerei, r. Nisporeni, r. Şoldăneşti, r. Cimişlia, r. Călăraşi, r. Hînceşti. 
 Un nivel de activitate relativ activă: mun. Bălţi, r. Ungheni, r. Briceni, r. 
Cantemir, r. Orhei, r. Rîşcani, r. Străşeni, r. Rezina, r. Hînceşti, r. Făleşti, r. 
Soroca, r. Ştefan - Vodă, r. Dubăsari, r. Drochia, r. Criuleni, r. Edineţ, r. Anenii - 
Noi. Unul din factorii determinanţi ai acestei situaţii l-a constituit alegerile locale 
care au determinat procedura de formare a CT cu întârziere în anul 2013.  
 Un nivel de activitate simbolică: UTA Găgăuzia, r. Comrat, r. Teleneşti, r. 
Floreşti, r. Cahul, r. Taraclia, r. Donduşeni, r. Ialoveni, r. Basarabeasca. 
 
În ceea ce priveşte eficienţa CT în anul 2014, conform informaţiilor SP, se poate 
sublinia: 

                                                
17 http://antitrafic.gov.md/regionview.php?l=ro&midc=62&idc=55 
18http://antitrafic.gov.md/public/files/RAPORT_2014_G_fin.pdf 
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 Un nivel de activitate eficientă: mun. Chişinău, mun. Bălţi, r. Căuşeni, r. Leova, 
r. Ocniţa, r. Sîngerei, r. Şoldăneşti, r. Cimişlia, r. Călăraşi, r. Hînceşti, r. Făleşti, r. 
Rezina, r. Rîşcani, r. Ştefan – Vodă, r. Ialoveni.  
 Un nivel de activitate relativ eficientă: r. Ungheni, r. Orhei, r. Dubăsari, r. 
Străşeni, r. Criuleni, r. Edineţ, r. Anenii-Noi, r. Basarabeasca, r. Taraclia, r. 
Donduşeni, r. Teleneşti, r. Drochia, r. Nisporeni.  
 Un nivel de activitate simbolică: r. Briceni, r. Glodeni, UTA Găgăuzia, r. 
Floreşti, r. Cahul, r. Soroca, r. Cantemir.  
 
Cu referire la calitatea informaţiei parvenite de la CT, conform solicitării SP, 
putem conchide: 
 9 CT au oferit informaţie integrală, acestea fiind: mun. Bălţi, r. Căuşeni, r. 
Făleşti, r. Floreşti, r. Hînceşti, r. Şoldăneşti, r. Ungheni, r. Rîşcani, r. Ocniţa. 
 13 CT au oferit informaţie parţial completă, acestea fiind: r. Nisporeni, r. 
Călăraşi, r. Edineţ, r. Criuleni, r. Taraclia, r. Cimişlia, r. Dubăsari, r. Donduşeni, 
mun. Chişinău. r. Sîngerei, r. Leova, r. Rezina, r. Ştefan-Vodă. 
 7 CT au oferit informaţie succintă, fără a ţine cont de solicitarea SP, acestea 
fiind: r. Ialoveni, r. Teleneşti, r. Glodeni, r. Orhei, r. Basarabeasca, r. Cantemir, r. 
Briceni.  
 6 CT nu au răspuns solicitării, acestea fiind: UTA Găgăuzia, r. Cahul, r. Anenii-
Noi, r. Drochia, r. Soroca, r. Străşeni. Dintre acestea, 4 unităţi administrativ- 
teritoriale de nivelul II (Cahul, Soroca, UTA Găgăuzia, Anenii-Noi), nu au 
prezentat informaţie la subiectul discutat al doilea an consecutiv.  
 
E de concluzionat că acest tablou necesită o cercetare şi analiză mai detaliată cu 
implicarea tuturor actorilor de la nivelul autorităţilor publice locale în vederea 
determinării lacunelor, punctelor forte, strategiilor de eficientizare a activităţii CT 
în următoarea perioadă. 
 
1.2  Constatări cu privire la implicarea ONG-lor în realizarea politicii de 

prevenire a traficului de fiinţe umane 
Instituirea şi funcţionarea asociaţiilor obşteşti în Republica Moldova este 
reglementată de următoarele acte normative: Legea cu privire la asociaţiile 
obşteşti (1996), Legea cu privire la fundaţii (1999) şi Codul Civil al Republicii 
Moldova (2003). Legea cu privire la asociaţiile obşteşti a fost modificată periodic 
pentru a o aduce în conformitate cu Codul Civil şi a stabili reguli mai permisive 
pentru asociaţiile obşteşti în obţinerea statutului de utilitate publică. Cadrul 
juridic al sectorului asociativ din Republica Moldova recunoaşte trei forme 
distincte de organizare: asociaţii obşteşti, fundaţii şi instituţii private. Dar 
majoritatea absolută a organizaţiilor non-profit din Republica Moldova sunt 
înregistrate în calitate de asociaţii obşteşti.19 
 
În anul 2014 Ministerul Justiţiei a înregistrat cu 998 ONG-uri mai puţin în 
comparaţie cu anul 2013. În octombrie 2014, în Registrul de Stat al Organizaţiilor 
Necomerciale erau înregistrate 9225 de ONG-uri. Acest număr include fundaţiile, 

                                                
19file:///D:/Zona%20Downloads/4183299_md_ong_site.pdf, p.21 



18 

asociaţiile obşteşti, instituţiile private şi organizaţiile religioase care sunt 
înregistrate la Ministerul Justiţiei (nivel naţional) şi nu cuprinde numărul de 
organizaţii înregistrate la nivel local de către administraţiile publice locale. Prin 
urmare, o statistică clară şi exactă a numărului total al ONG-lor legal înregistrate 
şi efectiv active este necunoscut.20 
 
Întreaga societate, diferite grupuri sociale şi fiecare individ în parte beneficiază de 
activitatea sectorului asociativ, dar organizaţiile societăţii civile desfăşoară 
activităţi orientate preponderent în beneficiul copiilor şi al tinerilor (60,3%). 
Bătrânii, pensionarii şi veteranii beneficiază de susţinerea a 17,8% dintre 
organizaţii, în timp ce grupurile profesionale beneficiază de susţinerea a 17%.21 
 
Alianţa ONG active din domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei poate 
servi drept exemplu. Numărul total al organizaţiilor active membre a alianţei 
constituie 8922.  
 
Adiţional, în procesul de cercetare au fost acumulate date cu privire la ONG-urile 
existente care realizează activităţi antitrafic pe teritoriul RM, care însumează în 
jur de120. 
 
Un rol important în procesul de facilitare a participării părţilor interesate în 
procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a 
documentelor de politici din domeniul prevenirii şi combaterii TFU îl are 
Consiliul Naţional pentru Participare (constituit din 30 de reprezentanţi ai 
societăţii civile)23,care este creat la iniţiativa Guvernului Republicii Moldova în 
calitate de organ consultativ şi activează în baza Hotărârii de Guvern Nr. 11 din 
19.01.2010. 
 
În scopul stabilirii unui dialog permanent cu reprezentanţii instituţiilor 
guvernamentale şi societăţii civile, a fost creată pagina comunităţii anitrafic 
www.antitrafic.gov.md.  
 
Toate rapoartele de sinteză elaborate de comunitatea antitrafic sânt plasate pe 
pagina web www.antitrafic.gov.md. În scopul asigurării transparenţei în procesul 
decizional, pe pagina menţionată la compartimentul Transparenţa se plasează 
proiecte de decizii pentru consultări publice. Asociaţiilor obşteşti incluse în baza 
de date a SP le este transmisă, electronic, invitaţia de a-şi formula propunerile, 
sugestiile, opiniile cu privire la unele proiecte de decizii din domeniul prevenirii 
şi combaterii TFU (proiecte de legi, hotărâri de guvern, ordine etc).  
 
La fel, în 2013 a fost aprobată Strategia de comunicarea Secretariatului 
permanent cu actorii din domeniul prevenirii şi combaterii TFU24, care are 
                                                
20Indexul sustenabilităţii organizaţiilor societăţii civile 2014 – republica moldova, Iunie 2015 
21file:///D:/Zona%20Downloads/4183299_md_ong_site.pdf, p.22 
22 http://www.aliantacf.md/ro/Lista-completa-a-membrilor 
23www.cnp.md 
24 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=101&id=382&t=/Transparenta/STRATEGIA-DE-COMUNICARE-a-Secretariatului-
permanent-cu-actorii-din-domeniul-prevenirii-si-combaterii-traficului-de-fiinte-umane. 
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menirea să asigure în primul rând un mecanism adecvat de comunicare a SP cu 
actorii antitrafic. Conform acestui document, instrumentele principale de 
comunicare a SP cu ONG-le partenere sînt următoarele: 
 Pagina-web – prin acest instrument SP va asigura pentru ONG-le partenere o 
platformă de comunicare menită să asigure o vizibilite sporită activităţilor 
antitrafic ale ONG-lor şi ale parteneriatelor acestora cu instituţiile de stat şi cu 
cele internaţionale.  
 Curierul antitrafic – va servi ca sursă de informare permanentă şi eficientă 
asupra tuturor evenimentelor şi activităţilor antitrafic majore produse în cadrul 
ONG-lor.  
 Subgrupul de comunicatori antitrafic ONG – va asigura legătura 
comunicaţională inversă dintre SP şi fiecare ONG partener printr-un comunicator 
desemnat în fiecare ONG. Prin intermediul şi contribuţia Subgrupului se va 
actualiza pagina-web antitrafic şi buletinele informative cu ştiri şi materiale din 
activitatea ONG-lor.  

Setul următor de instrumente va fi utilizat în paralel cu cel descris mai sus 
pentru fortificarea comunicării SP cu ONG-le partenere, dar şi pentru o mai bună 
vizibilitate a activităţilor antitrafic ale ONG-lor:  
 buletin informativ tipărit – va reflecta inclusiv principalele realizări ale ONG-
lor; 
 reţelele de socializare antitrafic utilizate (Facebook, Odnoklassniki, 
YouTube) – propagarea prin acestea a activităţilor/rezultatelor majore ale ONG-
lor; 
 postarea banner-ului cu pagina-web SP (sau a spot-ului video generic) pe 
paginile-web ale ONG-lor; 
 săptămîna antitrafic – implicarea activă a ONG-lor în activităţile din cadrul 
săptămînii antitrafic; 
 evenimente publice în comun – lansări de rapoarte şi publicaţii antitrafic,  
campanii de sensibilizare etc. 
 
1.3 Concluzii 
Domeniul antitrafic presupune o abordare intersectorială şi exhaustivă, de aceea, 
deşi există un cadru legal complex pe acest segment, care reglementează inclusiv 
şi cadrul instituţional în domeniu, acesta se interferează cu alte domenii, astfel 
unele subiecte ce ţin de domeniul în cauză pot fi găsite în diferite documente 
intersectoriale. 
 
În acest context, Guvernul este într-un proces de ajustare şi perfecţionarea 
cadrului normativ cu privire la funcţionarea eficientă a CT, în scopul evitării 
dublărilor, creării unui cadru integru cu o abordare unică de mesaj, obiective şi 
angajamente de viitor. 
 
Numărul impunător de organizaţii neguvernamentale nu constituie un indicator de 
apreciere a implicării directe/activismul acestora în activităţi ce ţin de 
implementarea politicilor din domeniul prevenirii şi combaterii TFU. Un alt 
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argument ar fi că din numărul total indicat în lista prealabilă de ONG-uri, doar 18 
au răspuns solicitării de a completa chestionarul prezentului studiu.  
 
Am putea menţiona că doar acele organizaţii pot fi considerate ca actori 
importanţi în domeniul prevenirii şi combaterii TFU, care contribuie direct la 
implementarea politicilor/serviciilor sociale, precum şi prevenirea TFU, şi 
reprezintă o practică inedită în acest sens, creează parteneriate cu APL, inclusiv 
CT şi îşi fac vizibilă activitatea. 
 
Analizând componenţa membrilor care fac parte din CT se poate remarca că doar 
în cazul a 10 CT membri sânt şi ONG, ceea ce implică şi iniţiate, şi interes de 
colaborare cu sectorul asociativ şi din partea CT. 
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Capitolul 2. Analiza şi concluziile cu privire la activitatea Comisiilor 
teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane 
 
2.1 Gradul de cunoaştere a cadrului legal privind prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane 
 
Ţinând cont de faptul că CT participante la studiu îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul socio-medical, educaţional, de drept, securitate publică, ocuparea forţei 
de muncă, justiţie, cultură etc. au menţionat că cel mai multe cunoştinţe cu 
referire la documentele internaţionale şi naţionale cu privire la priorităţile din 
domeniul prevenirii şi combaterii TFU le au ţinând cont de domeniul în care 
activează, şi respectiv cele ce se referă la prevenirea TFU în mod direct. 
Astfel, majoritatea respondenţilor au indicat că instrumente internaţionale de bază 
din domeniul prevenirii şi combaterii TFU utilizate în activitatea zilnică: 
 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, 

ratificată de către RM prin Legea Nr. 15 din 17.02.2005. 
 Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 

umane. 
 
Suplimentar la acestea ca instrumente internaţionale din domeniu vizat au fost 
menţionate următoarele, în funcţie de domeniul de activitate al instituţiilor 
membre al CT, după cum urmează: 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ocupării forţei de muncă au 
menţionat: 
 Protocolul opțional la Convenţia ONU asupra eliminării tuturor formelor 

de discriminare faţă de femei. 
 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.   
 Convenţia ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de 

femei. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului asistenţei sociale şi protecţia 
familiei: 
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. 
 Acordul de colaborare cu statele membre ale CSI în problemele întoarcerii 

minorilor în statele cu domiciliu permanent. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ordinii publice/ procuraturii/ 
judecătoriei/ securităţii: 
 Convenţia Europeană de asistenţă judiciară în materie penală. 
 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 

organizate. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului sănătate: 
 Planul OSCE de combatere a traficului de fiinţe umane. 
 Planul de Acţiuni al OSCE de promovare a egalităţii de gen. 
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 Decizia OSCE de prevenire şi combatere a violenţei asupra femeilor. 
 Protocolul suplimentar la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 

criminalităţii transnaţionale organizate privind reprimarea şi pedepsirea 
traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor. 

 
Membrii CT reprezentanţi ai inspecţiei teritoriale a muncii, ai domeniului 
educaţie, tineret, cultură şi sport, evidenţei şi documentării populaţiei, ai 
Consiliilor raionale/ municipale la acest subcapitol nu au menţionat nici un 
document. 
 
Ca documente naţionale de bază din domeniul prevenirii şi combaterii TFU după 
care se ghidează în activitatea de zi cu zi şi le consideră prioritare, este de 
menţionat:  
 Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, nr.241-

XVI din 20.10.2005. 
 Hotărârea Guvernului nr. 257, din 05.12.2008privind aprobarea Strategiei 

Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni 
privind implementarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru 
protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de 
fiinţe umane pe anii 2009–2011. 

 Hotărârea Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea 
Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru 
identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor 
victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi 
traficului. 

 Hotărârea Guvernului nr. 472 din 26.03.2008cu privire la aprobarea 
componenţei Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe 
umane şi a Regulamentului Comitetului național. 

 Hotărârea Guvernului nr. 234 din 29.02.2008privind aprobarea 
Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului 
de fiinţe umane. 

 Hotărârea Guvernului nr. 228 din 28.03.2014 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de activitatea echipelor multidisciplinare teritoriale din 
cadrul Sistemului naţional de referire. 

 Hotărârea Guvernului nr. 484 din 26.06.2014cu privire la aprobarea 
Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 
pentru anii 2014 - 2016 şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 472 din 26 
martie 2008. 

 Hotărârea Guvernului cu privire la crearea centrului de asistenţă şi protecţie 
a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane,nr.847 
din 11.07.2008. 

 Legea nr. 42 din 06.03.2008privind transplantul de organe, ţesuturi şi 
celule umane. 

 Ordinul Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu privire la 
aprobarea Ghidului cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor 
victime ale traficului de fiinţe umane, nr. 33 din 20 februarie 2012. 
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Privind documentele naţionale cu privire la priorităţile din domeniul prevenirii şi 
combaterii TFU, acestea au indicat suplimentar la cele de bază următoarele, după 
cum urmează: 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ocupării forţei de muncă: 
 Constituţia RM. 
 Codul Penal al RM. 
 Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală. 
 Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale. 
 Legea nr. 102 din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia 

socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului asistenţei sociale şi protecţia 
familiei: 
 Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale. 
 Lege cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei in familie nr.45-XVI 

din 01.03.2007. 
 Legea asistenţei sociale nr. 547 din 25.12.2003. 
 Legea nr. 140 din 14.06.2013privind protecţia specială a copiilor aflaţi în 

situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. 
 Hotărârea Guvernului nr. 766din 11.10.2011 pentru aprobarea Planului 

naţional de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme 
ale muncii copilului pe anii 2011-2015. 

 Codul familiei. 
 Hotãrârea Guvernului RM nr. 290 din 15.04.2009 pentru aprobarea 

Regulilor de eliberare a certificatului de luare în evidenţă a copilului care 
rămâne în ţară, al cărui părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii 
Moldova, se angajează provizoriu la muncă în străinătate. 

 Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi. 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului educaţie, tineret, cultură şi sport: 
 Ordinul Ministrului educaţiei nr.60 din 07.02.2014 ”Cu privire la punerea 

în aplicare a Regulamentului privind comunicarea între instituţiile de 
învățământ şi mass-media în cazurile care se referă la copii”. 

 Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de 
intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învățământ preuniversitar în 
cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobat prin 
ordinul Ministerului Educaţiei nr.858 din 23 august 2013. 

 Legea nr. 133din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 
 Codul Educaţiei. 
 Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică 

locală. 
 Legea nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova. 
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Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ordinii 
publice/procuraturii/judecătoriei/securităţii: 
 Ordinul MAI nr.225 din 01.08.2014  ”Investigarea TFU”. 
 Legea nr. 275 din 10.11.1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor 

străini  
şi al apatrizilor în Republica Moldova. 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului sănătate: 
 Planul de activitate al Ministerului Sănătăţii privind prevenirea şi 

combaterea TFU. 
 Ordinul nr. 1498 din 19.12.2013 cu privire la autorizarea instituţiilor 

medico-sanitare publice pentru desfăşurarea activităţilor de prelevare, 
conservare, donare şi transplant de ţesuturi. 

 Ordinul nr. 406 din 16.05.2014 cu privire la autorizarea instituţiilor 
medico-sanitare publice pentru desfăşurarea activităţilor de donare şi 
transplant. 

 Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA nr.23-XVI din 
16.02.2007. 

 Hotărârea Guvernului cu privire la instituirea Consiliului naţional de 
coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei 
HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei, 
nr. 825 din 03.08.2005. 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai inspecţiei teritoriale a muncii: 
 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 37 din 22 noiembrie 2004 

cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe 
umane şi traficul de copii, modificată prin Hotărârea Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie nr. 9 din 22.12.2008. 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai Consiliilor raionale/municipale : 
 Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura 

de repatriere a copiilor şi adulţilor - victime ale traficului de fiinţe umane, 
traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi, nr.948 din 
07.08.2008. 

 Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane nr.234 
din 29.02.2008. 

 
Ca remarcă generală,12 instituţii membre ale CT nu au indicat nici un act naţional 
sau internaţional din domeniu, după cum urmează: 1- Direcţia asistenţă socială şi 
protecţia familiei, 1-Procuratura, 1-Sănătatea, 1-Inspecţia muncii, 2 - Consiliul 
raional, 3-ONG, 3 –Direcţia educaţie. 
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2.2 Contribuţia membrilor Comisiilor teritoriale pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane prin activitatea de bază 
 
2.2.1 Înainte de a pune în discuţie subiectul contribuţiei membrilor CT la 
prevenirea şi combaterea TFU, ne vom referi în primul rând la nivelul de interes 
a acestora pe segmentul discutat. 
 
Din tabelul de mai jos se poate contura următorul tablou: cel mai mare interes 
(89,47%) îl au reprezentanţii domeniului ordinii 
publice/procuraturii/judecătoriei/securităţii, urmaţi de reprezentanţii inspecţiei 
teritoriale a muncii (80,00%), şi respectiv reprezentanţii domeniului asistenţă 
socială şi protecţia familiei (76,00%).  
 
După cum se poate observa cel mai mic interes demonstrează reprezentanţii 
domeniului evidenţă şi documentare a populaţiei (33,33%). Fapt ce merită a fi 
luat în consideraţie la formarea componenţei CT pe viitor. 
 
De asemenea să atragem atenţie cu privire la ponderea interesului sporit faţă de 
domeniul antitrafic a specialiştilor din domeniul educaţiei, tineret, cultură şi sport 
care constituie 64 % şi respectiv a specialiştilor din domeniul sănătăţii cu o 
pondere de 62,5 %, prin aceasta structurile respective confirmând angajamentul 
de implicare în procesul de prevenire, asistenţă şi protecţie a victimelor TFU.  
 

Tabelul nr.1 Nivelul de interes a instituţiilor membre a CT pe segmentul de prevenire şi 
combatere a TFU din: 

 Interes sporit Interes 
mediu 

Interes 
scăzut 

domeniul ocupării forţei de muncă 66, 66% 26,66% 6,66% 
Domeniul asistenţei sociale şi protecţia 
familiei 

76,00% 20,00% 4,00% 

domeniul educaţie, tineret, cultură şi sport 64,00% 36,00% 0% 
domeniul ordinii 
publice/procuraturii/judecătoriei/securităţ
ii 

89,47% 10,52% 0 % 

domeniul sănătate 62,50% 31,25% 6,25% 
inspecţia teritorială a muncii 80,00% 0% 20,00% 
domeniul evidenţă şi documentare a 
populaţiei 

33,33% 55,55% 11,11% 

Consiliile raionale/ municipale 68,42% 31,57% 0% 
 
2.2.2 Pentru a oferi o doză mai mare de obiectivitate subiectului ce ţine de 
interesul membrilor CT, precum a putea veni cu concluziile de rigoare, paralel cu 
aceasta, în studiu ne-am referit şi în ce măsură coincid priorităţile membrilor 
CT cu prevederile din domeniul politicilor antititrafic. 
 
Datele din tabelul de mai jos ne sugerează că de fapt cel mai mare nivel de 
conformitate se atestă la reprezentanţii ordinii 
publice/procuraturii/judecătoriei/securităţii (30,0%), la care se atestă şi un grad 
mai mare de interes pe acest segment.  



26 

 
Apoi, acestea sânt urmate de reprezentanţii domeniului asistenţă socială şi 
protecţia familiei (17,24%), şi respectiv reprezentanţii domeniului educaţie, 
tineret, cultură şi sport (12,50%), domeniului evidenţa şi documentarea populaţiei 
(12,50%), fapt ce contravine datelor cu privire la interesul acestor reprezentanţi, 
care este cel mai jos comparativ cu alţi reprezentanţi ai CT. Această situaţie ne 
sugerează asupra necesităţii revederii priorităţilor tuturor membrilor CT în 
domeniul prevenirii şi combaterii TFU. 
 
La polul opus, se află cu un nivel de conformitate foarte bun, cotat la 0 % a 
reprezentanţilor inspecţiei teritoriale a muncii şi doar de 4,54% şi 6% a 
reprezentanţilor Consiliilor raionale/municipale şi respectiv ai domeniului 
sănătate şi ocuparea forţei de muncă, cu toate că legislaţia în domeniu prevede 
atribuţii directe acestor instituţii importante în domeniul antitrafic.  
 

Tabelul nr.2 Nivelul de conformitate a priorităţilor CT cu politicile din domeniul prevenirii şi 
combaterii traficului de fiinţe umane 

 Foarte bun Mediu Slab Nu cunosc 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului 
ocuparea forţei de muncă 

6,66% 66,66% 26,66% 0% 

Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului 
asistenţă socială şi protecţia familiei 

17,24% 65,51% 17,24% 0% 

Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului 
educaţie, tineret, cultură şi sport 

12,5% 79,16% 8,33% 0% 

Membri ai CT reprezentanţi ai ordinii 
publice/procuraturii/judecătoriei/securităţii 

30,0% 65,0% 5,0% 0% 

Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului 
sănătate 

6,66% 86,66% 6,66% 0% 

Membri ai CT reprezentanţi ai inspecţiei 
teritoriale a muncii 

0% 40,0% 20,0% 40,0% 

Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului 
evidenţa şi documentarea populaţiei 

12,5% 75,0% 0% 12,5% 

Membri ai CT reprezentanţi ai Consiliilor 
raionale/municipale 

4,54% 72,72% 18,18% 4,54% 

 
2.2.3 Paralel cu aceste 2 subiecte la care ne-am referit mai sus din cadrul 
studiului, s-a impus necesitatea analizei gradului de implicare a membrilor CT 
în abordarea subiectului discutat şi în ce măsură acesta coincide cu interesul 
manifestat de către reprezentanţii instituţiilor membre a CT. 
 
Un nivel de implicare pe măsură, cotat la nota 5 (foarte bine) poate fi atestat la fel 
la reprezentanţii ordinii publice/ procuraturii/ judecătoriei/ securităţii în proporţie 
de 38,88%. Adevărat că nivelul de interes la această categorie de reprezentanţi ai 
CT este mai mare (89,47%) comparativ cu gradul de implicare, ceea ce sugerează 
că există unele rezerve, care pot fi valorificate în vederea prevenirii şi combaterii 
TFU.  
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Pe locul doi se plasează reprezentanţii domeniului asistenţă socială şi protecţia 
familiei, dintre care 14,81% au menţionat un nivel de implicare de nivelul 5, iar 
55,55% au indicat un nivel de implicare bun (nivelul 4).  
 
Datele comparate din tabelul 2 şi 3 ne demonstrează o lacună pe segmentul 
concordanţei dintre priorităţile membrilor CT şi a gradului de implicare a 
acestora. În timp ce, gradul de conformitate este mai scăzut, comparativ cu gradul 
de implicare propriu zis, aceasta ne vorbeşte de o abordare fragmentară pe 
subiectul antitrafic şi lipsă de interferenţă, chiar şi lipsă de claritate cu privire la 
rolul politicilor antitrafic, ca parte componentă a sistemului de politici sociale.   
 

Tabelul nr.3 Gradul de implicare a CT în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 
 5 4 3 2 1 0 
Membri ai CT reprezentanţi 
ai domeniului ocuparea 
forţei de muncă 

0% 69,23% 30,76% 0% 0% 0% 

Membri ai CT reprezentanţi 
ai domeniului asistenţă 
socială şi protecţia familiei 

14,81% 55,55% 18,51% 0% 7,4% 3,70% 

Membri ai CT reprezentanţi 
ai  domeniului educaţie, 
tineret, cultură şi sport 

9,09% 68,18% 18,18% 4,54% 0% 0% 

Membri ai CT reprezentanţi 
ai ordinii 
publice/procuraturii/judecăt
oriei/securităţii 

38,88% 55,55% 5,55% 0% 0% 0% 

Membri ai CT reprezentanţi 
ai domeniului sănătate 

13,33% 66,66% 20,0% 0% 0% 0% 

Membri ai CT reprezentanţi 
ai inspecţiei teritoriale a 
muncii 

0% 60,0% 20,0% 0% 0% 20% 

Membri ai CT reprezentanţi 
ai domeniului evidenţa şi 
documentarea populaţiei 

12,5% 50,0% 25,0% 12,5% 0% 0% 

Membri ai CT reprezentanţi 
ai Consiliilor 
raionale/municipale 

10,52% 42,10% 47,36% 0% 0% 0% 

 
2.2.4  Drept dovadă a interesului şi implicării în domeniul prevenirii şi combaterii 
TFU, reprezentanţii CT au scos în evidenţă strategiile/planurile de acţiuni din 
ultimii 4 ani dezvoltate de fiecare instituţie membră, care sînt relevante 
domeniului discutat. Astfel: 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ocuparea forţei de muncă: 

- Strategia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anii 2007-2015. 
- Strategia de modernizare ANOFM pe perioada 2009-2015. 
- Planul Naţional de acţiuni privind Ocuparea Forţei de Muncă. 
- Planul Teritorial de acţiuni privind Ocuparea Forţei de Muncă. 
- Consiliul Consultativ la nivel naţional şi teritorial (APL-Patronat-

Sindicate). 
- Strategia de comunicare în cadrul ANOFM. 
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- Acorduri bilaterale dintre Guvernul RM şi alte ţări. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului asistenţă socială şi protecţia 
familiei: 

- Planul strategic de dezvoltare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia 
Familiei Donduşeni, aprobat în anul 2013. 

- Planul anual de funcţionare a Consiliului raional pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, Donduşeni. 

- Planurile anuale privind desfăşurarea acţiunilor cu prilejul Săptămînii 
Antitrafic, Donduşeni. 

- Palnul mun.Bălţi de monitorizare a aplicării mecansimului intersectorial de 
cooperare privind mecanismul de asistenţă şi monitorizare a copiilor 
victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului, 
conform prevederilor HG 270 din 08 aprilie 2014. 

- Planul de acţiuni al Comisiei mun.Bălţi de prevenire şi combatere a TFU 
pentru a. 2015. 

- Planul de acţiuni al CT Hînceşti pentru combaterea TFU. 
- Strategia privind incluziunea persoanelor cu disabilităţi din r.Hînceşti. 
o Strategia de dezvoltare socio-economică a r. Hînceşti 2014-2020. 
- Planurile anuale de activitate aleDirecţiei Asistenţă Socială şi Protecţia 

Familiei Floreşti, Sîngerei, Donduşeni. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului educaţie, tineret, cultură şi sport: 

- Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de 
intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, 
neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

- Programe educative şi de instruire pentru pedagogi, părinţi şi copii. 
- Planuri de acţiuni anuale în scopul prevenirii şi intervenţiei în cazurile de 

abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului pentru fiecare an şcolar, 
r.Cimişlia. 

- Regulamente interne ale instituţiilor educaţionale, fişele de post ale 
angajaţilor, contractele de muncă, care conţin prevederi privind 
obligativitatea raportării cazurilor de violenţă şi măsurile de protecţie a 
copiilor. 

- Planul de acţiuni raional privind combaterea fenomenelor nedorite cu 
implicarea copilului pentru perioada 2012-2016, r.Sîngerei. 

- Planul de combatere a traficului de fiinţe umane în r.Sîngerei. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai ordinii publice/procuraturii 
/judecători/securităţii: 

- Planurile de activitate anuale de desfăşurare a Săptămânii antitrafic, r. 
Teleneşti. 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului sănătate: 

- Planul de acţiuni al Comisiei municipale pentru combaterea TFU, m. 
Chişinău. 
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- Proiectul Programului mun. Chişinău de prevenire şi control al infecţiei 
HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală 2014-2015. 
- Proiectul Mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, 
evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale 
victime ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului. 
- Planul de activitate al CSPT ”Tineri pentru Tineri”, r. Cimişlia. 
- Planul de activitate al Cabinetului de sănătatea reproducerii, r. Cimişlia. 
- Planul instruirii lucrătorilor medicali, r. Cimişlia. 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai Consiliilor raionale/municipale 

- Planurile de activitate anuale de desfăşurare a Săptămânii antitrafic. 
- Planul anual al Consiliului local pentru protecţia drepturilor copilului. 
- Strategia de dezvoltare a raionului Şoldăneşti pentru anii 2014-2020. 
- Planul de acţiuni cu privire la combaterea bolilor sexual transmisibile. 
- Planul de acţiuni cu privire la combaterea tuberculozei. 
- Planul anual al CT cu privire la prevenirea şi combaterea TFU. 
- Strategia de dezvoltare socio-economică a r. Hînceşti 2014-2020. 
- Planul de acţiuni în domeniul tineretului pentru anii 2009-2015, r. Ialoveni. 

  
Mai sus, fiind enumerate strategiile/planurile instituţiilor membre a CT, mai jos 
vom trece în revistă tipul de contribuţie al fiecărei instituţii membre a CT la 
implementarea politicilor prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane? (vezi 
Anexa nr.1 pentru detalii) 
 
Răspunsurile respondenţilor care au participat în studiu ne oferă un cadru integru 
privind abordarea fenomenului TFU prin implicarea multidisciplinară în subiectul 
discutat. Astfel aceştia se implică în: 
 Campanii de informare şi promovare - 62,04%; 
 Elaborarea Planurilor de Acţiuni - 41,68%; 
 Grupuri de lucru, consultări - 39,94%; 
 Training-uri - 26,16%; 
 Workshop-uri, conferinţe, dezbateri - 17,07%; 
 Elaborarea Strategiilor - 12,51%; 
 Finanţare - 6,42%; 
 Expertiză specifică - 2,02%; 
 Altele: prestări de servicii, prevenirea şi combaterea TFU, depistarea, 

curmarea şi identificarea subiecţilor implicaţi în activitatea TFU, lecţii în 
diferite instituţii privind TFU, investigarea cazurilor TFU -3,95%. 

 
Totodată, respondenţii CT au trecut în revistă şi tipurile de suport/ asistenţă pe 
care instituţiile membre a CT le oferă victimelor şi potenţialelor victime ale TFU 
(vezi Anexa nr. 2 pentru detalii) 
Serviciile medicale şi cele de adăpost pentru victime şi potenţiale victime TFU, în 
opinia respondenţilor rămân o provocare, deoarece datele ne vorbesc despre o 
insuficienţă a acestora la nivel de comunitate, precum şi numărul mic al actorilor 
comunitari care oferă aceste tipuri de servicii. Situaţia pare un pic dificilă şi cere 
noi abordări şi necesitatea creării de noi parteneriate, inclusiv implicarea altor 
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actori ce ar putea şi avea capacităţi de suplimentare a acestor servicii, deoarece 
actualii respondenţi şi pe viitor au menţionat că nu ar putea oferi aceste tipuri de 
servicii. 

Tabelul nr. 4 Tipurile de asistenţă oferite de instituţiile membre a CT 
Tipuri de asistenţă/ servicii 

Oferim Am putea 
oferi 

Nu oferim 
şi nu am 

putea oferi 
1. Servicii de informare 83,18% 10,45% 6,37% 
2. Asistenţă în documentare 46,76% 16,56% 36,68% 
3. Servicii psihologice 27,69% 30,45% 41,86% 
4. Asistenţă juridică, inclusiv reprezentare în 
instanţe de judecată 22,58% 22,56% 54,86% 

5. Servicii de asistenţă socială 21,87% 9,89% 68,24% 
6. Asistenţă în abilitarea economică (angajare în 
câmpul muncii, autoangajare, etc) 18,30% 8,35% 73,35% 

7. Asistenţă financiară şi ajutor material 16,12% 3,33% 80,55% 
8. Adăpost 2,77% 8,97% 88,26% 
9. Servicii medicale  2,31% 1,08% 96,61% 
 
2.2.5 Eficienţa activităţii CT în domeniul prevenirii şi combaterii TFU 
Din tabelul de mai jos se poate concluziona că majoritatea membrilor CT 
apreciază activitatea CT ca eficientă, iar argumentele aduse în susţinerea acesteia 
se referă la:  
 activează conform planului de activitate şi la necesitate,  
 are loc un schimb de informaţie între membrii CT, ceea ce contribuie la 

executarea obligaţiilor de serviciu legate direct de domeniul TFU, 
 acordă ajutor persoanelor la integrarea în societate prin conlucrare a 

structurilor IP, OSC, IMSP,  
 contribuie la reducerea consecinţelor fizice şi psihice ale persoanelor traficate,  
 contribuie esenţial în combaterea unor cazuri complicate de TFU,  
 studiază problemele şi le generalizează mai mulţi membri ai CT,  
 elaborează planuri comune de prevenire,  
 realizează campanii de sensibilizarea opiniei publice,  
 activează în scopul protejării drepturilor copiilor, 
 conlucrează şi coordonează în cadrul activităţilor de prevenire şi combatere a 

TFU,   
 activează operativ în prevenirea şi combaterea TFU,  
 dispune de un plan privind cele mai bune practici şi proceduri,  
 comunică intersectorial, caută în comun soluţii pentru depăşirea problemelor,  
 asigură colaborarea intersectorială a instituţiilor la nivel local pentru asistenţa 

şi protecţia victimelor TFU, atitudinea conştientă faţă de obligaţiile de 
serviciu. 

 
Cei ce au apreciat ca puţin eficientă activitatea CT au adus ca argumente 
următoarele: membrii CT nu ştiu exact ce trebuie să facă, nu sânt examinate 
cazuri/situaţii concrete, puţine cazuri identificate/referite, se întruneşte rar, doar 
pentru examinarea activităţii pentru 6 luni şi 12 luni, nu se elaborează planuri 
comune privind sensibilizarea societăţii privind TFU, nu se planifică resurse 



31 

financiare pentru aceste activităţi, lipsa informaţiei, instruirilor în domeniul 
prevenirii şi combaterii TFU, acţiunile de prevenire sânt puţin vizibile, prevenirea 
fenomenului TFU a căpătat o abordare, dar încă nu matură, nu se dispune de 
informaţii operative, de pârghii de influenţă şi nici de mijloace financiare 
speciale. 

 
Tabelul nr. 5 Eficienţa activităţii CT în opinia membrilor acestor comisii 

 Foarte 
eficientă 

Eficientă Puţin 
eficientă 

Deloc 
eficientă 

reprezentanţi ai  domeniului 
ocupării forţei de muncă 

6,66% 93,33% 0% 0% 

reprezentanţi ai domeniului 
asistenţei sociale şi protecţia 
familiei 

3,70% 81,48% 14,81% 0% 

reprezentanţi ai domeniului 
educaţie, tineret, cultură şi sport 

8,33% 87,5% 4,16% 0% 

reprezentanţi ai domeniului ordinii 
publice/procuraturii/judecătoriei/se
curităţii 

36,84% 63,15% 0% 0% 

reprezentanţi ai domeniului 
sănătate 

12,5% 81,25% 6,25% 0% 

reprezentanţi ai inspecţiei teritoriale 
a muncii 

0% 100% 0% 0% 

reprezentanţi ai domeniului 
evidenţă şi documentare a 
populaţiei 

5,55% 33,33% 11,11% 0% 

reprezentanţi ai Consiliilor 
raționale/ municipale 

9,52% 76,19% 14,28% 0% 

 
La acest subiect, în cadrul studiului am scos în evidenţă şi opinia ONG cu privire 
la eficienţa activităţii CT şi respectiv aceștia consideră activitatea ca: 
 foarte eficientă - 16,67%,deoarece permite o colaborare în vederea 

implementării politicilor de prevenire şi combatere a TFU; 
 eficientă - 27,78%,deoarece contribuie la soluţionarea problemelor 

multidisciplinar, aplică managementul de caz, asigură suport tinerilor din 
familiile cu risc; 
 puţin eficientă - 38,88%,deoarece situaţia economică din ţară rămâne severă, 

este o formalitate, la fel ca şi alte comisii locale, nu se convoacă cu regularitate, 
are un plan de lucru formal, nu are buget pentru realizarea planului, rezerve în 
conlucrarea intersectorială, nu se cunoaşte despre comisie aproape nimic, 
insuficient utilizează potenţialul ONG pentru instruirea societăţii în prevenirea 
şi combaterea TFU; 
 deloc eficientă - 16,67%,deoarece nu sânt vizibile activităţile pe acest 

segment, nu întreprind nimic. 
 
2.2.6  Ca urmare a acestui exerciţiu de apreciere, un alt aspect abordat în cadrul 
analizei curente ţine de opinia membrilor CT cu referire la principalele puncte 
forte în funcţionalitatea CT care a constituit bază în aprecierea activităţii CT ca 
eficientă. 
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Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ocupării forţei de muncă: 
- în comun au posibilitatea mai rapid să rezolve problemele apărute, 
- primirea deciziilor coerente, 
- se conlucrează între diverse servicii, se conjugă eforturile, se efectuează 

schimb de practici, de opinii, 
- se identifică priorităţile din domeniul dat, 
- prevenirea revictimizări victimelor, 
- evaluarea necesităţilor de dezvoltare a serviciilor comunitare, 
- promovarea politicilor în scopul prevenirii şi combaterii TFU, 
- coordonarea activităţii de prevenire şi combatere a TFU, 
- informarea populaţiei despre fenomenul şi consecinţele migraţiei ilegale şi a 

TFU. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului asistenţei sociale şi protecţia 
familiei: 

- confidenţialitatea, 
- diseminarea informaţiei, 
- convocarea şedinţelor conform planului de lucru, 
- luarea deciziilor fără întârziere, 
- consolidarea membrilor EMT din teritoriu în prevenirea TFU, 
- colaborarea cu EMT locale eficient, 
- membrii sânt instruiţi şi responsabili, 
- lucrul în echipă, 
- respectarea confidenţialităţii, 
- elaborarea Planurilor de acţiuni,  
- abordarea multidisciplinară a cazurilor,  
- ţinerea evidenţei copiilor a căror părinţi sânt plecaţi peste hotarele ţării,  
- monitorizarea cazurile copiilor repatriaţi, 
- stabilirea obiectivelor concrete, 
- monitorizarea cazurilor, 
- informarea în mass-media despre consecinţele TFU, 
- conlucrarea eficientă şi calitativă în echipă a instituţiilor implicate în 

prevenirea şi combaterea TFU. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului educaţie, tineret, cultură şi sport: 

- colaborează cu alţi membri ai societăţii, 
- există voinţa membrilor CT de a schimba lucrurile spre bine, 
- conştientizarea că în toate cazurile beneficiar, întîi de toate este copilul, 
- familiarizarea specialiştilor comunitari cu noile politici naţionale aprobate şi 

necesitatea aplicării acestora în cazurile de identificare, evaluarea, referirea, 
asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, 
neglijării, exploatării şi traficului, 

- informarea şi prevenirea unor posibile victime ale TFU, 
- ieşiri în teritoriu a voluntarilor, în special la discotecă, să se vadă situaţia 

reală, 
- consolidarea capacităţilor tuturor membrilor, 
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- şedinţele sânt lucrative, se discută toate problemele întâlnite la subiectul dat,  
- selectarea membrilor CT din diferite domenii, repartizarea obligaţiunilor 

între aceștia, 
- existenţa Regulamentului de funcţionare a CT, 
- lucrul de profilaxie în rândul tinerilor cu referire la TFU, 
- receptivitate, 
- are acoperire raională, sânt implicaţi specialişti din domeniile vizate, 
- prevenirea TFU în rândurile populaţiei, în deosebi în instituţiile de 

învățământ, 
- lucrul în echipă cu specialiştii din diferite domenii, 
- se pune accent pe rezultate,  
- scăderea numărului de cazuri ale victimelor TFU prin organizarea 

activităţilor de sensibilizare a opiniei publice. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ordinii 
publice/procuraturii/judecătoriei/securităţii: 

- cercetarea cazurilor referite multiaspectual, 
- transparenţă şi metodele eficiente de combatere a TFU, 
- asigură informarea populaţiei asupra flagelului de fiinţe umane, 
- acordă asistenţă specializată persoanelor victime ale TFU, 
- sesizează şi oferă informaţie organelor de drept asupra cazurilor de trafic, 
- organizează şedinţe de lucru cu membrii CT, reprezentanţi ai altor autorităţi 

publice, cu stabilirea obiectivelor de activitate, 
- asigură implementarea prevederilor Planului naţional de prevenire şi 

combatere a TFU, în limitele competenţelor. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului sănătate: 

- implică membrii CT şi a factorilor de decizie, 
- acţiuni comune de prevenire a angajaţilor poliţiei şi a sistemului de sănătate, 
- membri ai comisiei instruiţi şi responsabili, 
- comunicare, implicare, responsabilitate, sensibilizarea opiniei publice, 

mediatizarea largă, 
- cooptarea organelor decizionale din teritoriu. 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai inspecţiei teritoriale a muncii: 

- responsabilitatea membrilor CT faţă de scopurile stabilite, 
- colegialitatea şi respectul reciproc al membrilor CT. 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului evidenţă şi documentare a 
populaţiei: 
- principialitatea, 
- desfăşoară activităţi de sensibilizare şi informare în prevenirea TFU, 
- prestează servicii de asistenţă victimelor TFU, 
- analizează subiectele şi repartizează proporţional cazurile, 
- lucrul în comun cu APL, serviciile desconcentrate. 
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Membri ai CT reprezentanţi ai Consiliilor raionale/ municipale: 

- lucrul în echipă şi interesul sporit faţă de subiectul în cauză, 
- componenţa membrilor comisiei şi a competenţei acestora, 
- aducerea la cunoştinţă populaţiei a cazurilor depistate cu documente false, 

constrângere, transportarea, adăpostirea victimelor; 
- ajutorul social şi material potenţialelor victime, în cadrarea lor în cîmpul 

muncii, 
- desfăşurarea în termenele stabilite a şedinţelor CT cu invitarea partenerilor 

implicaţi în combaterea acestui fenomen, 
- competenţa profesională, 
- promptitudine şi organizare, 
- parteneriatul local şi naţional, 
- monitorizarea şi evaluarea periodică a activităţilor de prevenire şi combatere a 

TFU realizate de organele statale în teritoriu, 
- resurse administrative şi capacitatea de a interacţiona cu alţi actori implicaţi. 

 
Cu referire la punctele forte în funcţionalitatea CT avem şi opinia ONG, care au 
remarcat: 
- lucrul în grup; 
- schimbul de experienţă între organizaţii, 
- informare, conlucrare, suport victimelor TFU atât material, cât şi psihologic, 
- dorinţa fiecărui membru de a participa la rezolvarea problemelor, 
- abordarea multidisciplinară a subiectului, 
- oferirea instruirii specialiştilor, 
- comunicare deschisă şi eficientă între membrii CT, 
- atitudinea de parteneriat şi cooperare dintre APL, ONG şi alte instituţii publice, 
- existenţa unui plan de activitate, 
- operativitatea şi implicarea, 
- servicii accesibile pentru victimele TFU, 
- capacitatea de a atrage resurse umane. 
 
2.2.7 În acelaşi timp, ţinând cont de faptul că nu toţi membrii CT şi ONG au 
apreciat ca ”foarte eficientă” sau ”eficientă” activitatea CT, studiul remarcă 
punctele slabe în funcţionalitatea CT, în opinia respondenţilor membri ai CT şi 
respectiv a ONG, astfel: 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ocupării forţei de muncă: 
- insuficienţa resurselor financiare din partea statului; 
- fluctuaţia personalului. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului asistenţei sociale şi protecţia 
familiei: 
- lipsa dorinţei victimelor TFU de a conlucra cu membrii echipei 
multidisciplinare, 
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- lipsa instruirilor pentru membrii CT referitor la modul de intervenţie în 
soluţionarea problemelor legate de funcţionalitatea CT, 
- comisiile sânt formate pe principii obşteşti, ar fi nevoie de remunerare cel puţin 
al preşedintelui sau secretarului, 
- implicarea insuficientă al şefilor în soluţionarea problemelor TFU, 
- lipsa implicării unor structuri în prevenirea TFU, nedorinţa de a veni cu 
propuneri concrete în cadrul CT, 
- informarea insuficientă a cetăţenilor privind prevenirea TFU, 
- iresponsabilitatea unor membri ai CT, 
- fluctuaţia cadrelor, ceea ce duce la schimbarea membrilor CT, 
- şedinţele CT nu sânt organizate periodic. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului educaţie, tineret, cultură şi sport: 
- foarte rar se întrunesc membrii CT cu scopul de a studia, analiza situaţia 
existentă referitor la TFU, 
- lipsa resurselor financiare pentru susţinerea victimelor, 
- nu există surse suficiente pentru extinderea activităţilor de profilaxie a TFU, 
- insuficienţa serviciilor de asistenţă psihologică, socială, 
- informarea superficială despre cazurile TFU. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ordinii 
publice/procuraturii/judecătoriei/securităţii: 
- iniţiativa slabă a angajaţilor din teritoriu, 
- informarea slabă a populaţiei, 
- volumul mare de lucru al membrilor CT, 
- necunoaşterea atribuţiilor stabilite de lege de către unii membri ai CT şi 
manifestarea formalismului. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului sănătate: 
- deficitul de persoane instruite, dedicate problemei consilierii şi asistenţei 
psihologice a victimelor TFU; 
- finanţarea insuficientă a activităţilor; 
- deficienţe legislative în managementul cazului de abuz; 
- nu este o instruire centralizată a întregii echipe, 
- datorită prezenţei joase a membrilor CT, acestea nu se desfăşoară, 
- lipsa unui cadru legislativ adecvat care ar permite întreprinderea unor 
măsuri/decizii concrete şi efective, 
- persoanele traficate nu apelează la serviciile CT sau apelează foarte rar. 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai inspecţiei teritoriale a muncii: 
- neinformarea reciprocă dintre unii membri ai CT despre depistarea victimelor 
TFU. 
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Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului evidenţă şi documentare a 
populaţiei: 

- insuficienţa/lipsa spaţiilor special amenajate în procesul de audiere a 
victimelor/potenţialelor victime, 

- neinformarea. 
Membri ai CT reprezentanţi ai Consiliilor raionale/ municipale: 
- se ocupă de identificare în principiu Direcţiile de asistenţă socială şi protecţia 
drepturilor copilului, celelalte se implică doar la solicitare, 
- prevenirea şi combaterea TFU nu are suport logistic şi material la nivel local, 
- volumul de lucru mare al responsabililor la locul de muncă de bază, plus 
neremunerarea pentru activitatea în cadrul Comisiilor raionale/municipale, 
- imposibilitatea de a influenţa direct fenomenul, 
- iresponsabilitatea unor conducători în îndeplinirea deciziilor, prezentării 
informaţiilor solicitate, 
- lipsa de cadre bine pregătite, 
- implicarea mai puţin activă în activităţi de sensibilizare şi informare cu privire 
la TFU, 
- pasivitate, necompetenţă, 
- număr insuficient de seminare, traininguri organizate cu implicarea cadrelor 
didactice, medicilor, lucrătorilor sociali şi sindicatelor,  
- interesul scăzut a persoanelor responsabile de prevenirea TFU, 
- puţini cunosc despre existenţa acestei comisii, 
- fiecare are funcţia sa şi nu are timp pentru asta, 
- frica de a nu scoate la iveală unele nume. 
 
Organizaţiile neguvernamentale din domeniul prevenirii şi combaterii TFU: 
- abordare formală, 
- planificarea ineficientă a şedinţelor CT, 
- dublarea funcţiilor CT de către ONG, 
- neconlucrarea între toate instituţiile/ organizaţiile teritoriale, 
- lipsa voinţei politice, totul se reduce la politică, 
- fluxul de cadre, 
- afilierea politică, 
- remunerarea neadecvată a cadrelor, 
- lipsa serviciului de prevenire a arderii profesionale care duce la diminuarea 

principiului intervenţiei calitative şi individualiste pentru fiecare beneficiar, 
- insuficienţa informaţiilor despre activitatea CT în rândul specialiştilor şi 

comunităţii, 
- conlucrarea slabă dintre CT şi EMT, 
- lipsa interesului APL pe segmentul promovării politicilor antitrafic, 
- nu este clară necesitatea CT pentru funcţionarii locali şi membrii CT, 
- nu are un plan lucrativ, pentru care s-ar fi alocat anual resurse din bugetul 

raional, 
- nu există comunicare externă şi internă, 
- mijloace financiare modeste, 
- lipsa monitorizării de către managerii de caz, 
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- nedeplasarea în teritoriu pentru sensibilizare, identificare şi implicare a tuturor 
serviciilor, 

- responsabilitate scăzută, 
- lipsa transparenţei în activitate, 
- elemente de corupţie în instituţiile responsabile de prevenirea şi combaterea 

TFU,  
- colaborare slabă cu ONG. 

 
 

2.2.8 Progresele realizate de către CT în prevenirea şi combaterea TFU 
Un alt subiect la acest capitol abordat în cadrul studiului ţine de evaluarea 
progreselor CT în implementarea politicilor prevenirii şi combaterii TFU. 
Cifrele din tabel ne indică că în mare parte opinia tuturor instituţiilor membre a 
CT coincid şi progresele sunt calificate la ora actuala ca fiind medii.  

 
Tabelul nr.6 Evaluarea progreselor CT de către instituţiile membre a acestora din: 

 Foarte 
bune 

Medii Nu cunosc 

domeniul ocuparea forţei de muncă 0 % 92,85% 7,14% 
domeniul asistenţă socială şi protecţia familiei 11,53% 80,76% 7,69% 
Domeniule educaţie, tineret, cultură şi sport 15,38% 73,07% 11,53% 
ordinea 
publică/procuratura/judecătoria/securitatea 

25,0% 75,0% 0% 

Domeniul sănătate 25, 0% 75,0% 0% 
inspecţia teritorială a muncii 0% 80, 0% 20,0% 
domeniul evidenţa şi documentarea populaţiei 18,18% 63,63% 18,18% 
Consiliile raionale/municipale 9,09% 77,27 % 13,63% 
 
Ca argument, a acestei situaţii relatate, de către CT au fost scoase în evidenţă 
principalele neajunsuri/ obstacole în implementarea politicilor de prevenire şi 
combatere a TFU. (vezi Anexa  nr. 3 pentru detalii) 
Cele mai des menţionate ca puncte slabe, conform Tabelului nr.7, sunt: 
 capacitate slabă a APL de a planifica resurse financiare pentru asistenţa şi 

protecţia victimelor TFU (55,28%); 
 lipsa/insuficienţa serviciilor de asistenţă socială (50,35%); 
 lipsa serviciilor de consiliere / asistenţă psihologică (46,05%); 
 insuficienţa/lipsa serviciilor medicale (58,84%); 
 serviciile disponibile nu sunt popularizate este nevoie de diseminare (57,79%); 
 pregătirea insuficientă a prestatorilor de servicii în domeniul protecţiei 

împotriva TFU (52,39%). 
 

În situaţia în care atît CT, cît şi ONG au menţionat că există încă destule 
provocări în acest domeniu, la acestea se poate adăuga şi cea ce ţine de lipsa unei 
coordonări între prestatorii de servicii şi autorităţile publice locale. Acest fapt, ne 
sugerează că rezolvînd problema în cauză am putea să eficientizăm activitatea din 
domeniul în cauză, evitînd dublările, iar rezultatele ar fi pe măsura aşteptărilor. 
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Tabelul nr.7 Principalele neajunsuri/ obstacole în implementarea politicilor de prevenire şi 
combatere a TFU  

Lipsuri şi obstacole 
Tip de beneficiar: 

Victime Potenţiale 
victime 

1.Serviciile existente nu sunt popularizate/ este nevoie de 
diseminare  20,21% 57,79% 

2.Insuficienţa prestatorilor de servicii în domeniul protecţiei 
împotriva TFU 37,14% 36,35% 

3.Pregătirea insuficientă a prestatorilor de servicii în 
domeniul protecţiei împotriva TFU 30,14% 52,39% 

4.Lipsa unei coordonări între prestatorii de servicii şi 
autorităţile publice locale 34,75% 51,06 

5.Insuficienţa /lipsa resurselor financiare pentru APL 44,52% 44,03% 
6.Capacitate slabă a APL de a planifica resurse financiare 
pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU  55,28% 32,05% 

7.Insuficienţa/ lipsa resurselor financiare pentru ONG 39,23% 49,01% 
8.Lipsa serviciilor de consiliere/ asistenţă psihologică 46,05% 46,84% 
9. Insuficienţa/lipsa serviciilor de asistenţă socială 50,35% 40,70% 
10.Insuficienţa/lipsa serviciilor medicale 41,16% 58,84% 
11.Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă şi protecţie 
juridică 44,37% 42,62% 

12.Insuficienţa/lipsa spaţiilor special amenajate în procesul 
de audiere  43,78% 42,13% 

13.Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă în abilitarea 
economică (angajare în câmpul muncii, autoangajare, etc) 42,94% 44,31% 

14.Insuficienţa serviciilor de asistenţă în documentare  36,78% 45,69% 
15.Insuficienţa/lipsa informaţiei despre servicii  33,81% 50,84% 
 
Această imagine poate fi completată cu aspecte ce se referă la instrumentele de 
care dispun şi posibilităţile reale pe care le au CT în vederea abordării 
fenomenului TFU în general, şi în mod special de a schimba lucrurile pe 
segmentul modificării imaginii cu privire la progresele realizate de către CT în 
ultimii 4 ani. (vezi Anexa nr.4 pentru detalii).  
 
Ceea ce e de luat în consideraţie,se referă la faptul că doar 25,25% din 
respondenţi au menţionat că dispun de resurse financiare în vederea abordării 
subiectului TFU, iar în acelaşi timp 73,87% au indicat că deloc nu atrag resurse 
externe prin intermediul granturilor sau agenţilor economici. De aici, rezultă o 
stringentă necesitate de instruire a membrilor CT în planificare bugetară, ciclul 
managmentului de proiecte, atragerea fondurilor externe, precum şi colaborarea 
cu alţi actori comunitari în vederea acumulării de resurse financiare. 
 

Tabelul nr.8 Posibilităţile CT de a preveni fenomenul TFU 
  

în 
mare 

măsură 

 
într-o 

oarecare 
măsură 

 
în mică 
măsură 

 
Deloc 

1.Dispune de resursele financiare suficiente pentru 
prevenirea, combaterea fenomenului TFU 3,80% 25,25% 21,03% 49,92% 

2. Atrage resurse externe prin intermediul granturilor 1,32% 11,32% 13,49% 73,87% 
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şi/sau agenţilor economice  
3. Se implică în activităţi de sensibilizare a populaţiei 
privind fenomenul TFU 37,12% 46,65% 12,33% 3,90% 

4. Prestează servicii de asistenţă victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU 24,92% 44,63% 15,01% 15,53% 

5. Colaborează şi creează parteneriate cu societatea 
civilă  21,64% 31,67% 21,23% 25,46% 

 
 
2.2.9 Acţiuni de viitor –pentru următorii 4 ani 
Ţinând cont de cele menţionate mai sus, cu referire la rezervele pe care le au CT 
în susţinerea potenţialelor victime şi victimelor TFU, precum şi în abordarea 
generală a fenomenului TFU, prin studiul în cauză s-a încercat să se cunoască 
atitudinea respondenţilor cu privire la activităţile de viitor, relevante în 
implementarea politicilor prevenirii şi combaterii TFU, pentru perioada 
următorilor 4 ani. 
E de menţionat, că majoritatea respondenţilor îşi doresc şi planifică pentru 
viitoarea perioadă acţiuni ce ar contribui la diminuarea acestui flagel, cu excepţia 
reprezentanţilor Consiliilor raionale/municipale, care în proporţie de 50% au 
menţionat că nu îşi planifică nimic, iar tabelul de mai jos reflectă poziţia 
reprezentanţilor instituţiilor membre ale CT. 
 

Tabelul nr.9 Acţiuni de viitor a CT în vederea prevenirii şi combaterii CT 
 DA NU În proces 
Membri ai CT 
reprezentanţi 
ai domeniului 
ocuparea 
forţei de 
muncă 
 

66,67% 
servicii de informare, consiliere 
psihologică, protecţie socială, măsuri 
informative, şedinţa Cluburilor Muncii, 
seminare Târgul locurilor de muncă, 
realizarea Legii nr. 102 din 13.03.2003, 
acordarea alocaţiilor de 
integrare/reintegrare profesională, 
cursuri profesionale, poliţă medicală 
gratuită, testare psihologică la alegerea 
profesiei, medierea muncii, acordarea 
bursei, plata alocaţiei de integrare sau 
reintegrare profesională, angajarea în 
câmpul muncii 

13,33% 20,0% 
mese rotunde, 
traininguri despre 
munca legală şi 
riscurile migraţiei 
ilegale, mărirea 
numărului persoanelor 
informate la angajare 
în câmpul muncii, 
organizarea cursurilor 
de reprofilare pentru 
un număr mai mare de 
persoane 

Membri ai CT 
reprezentanţi 
ai domeniului 
asistenţă 
socială şi 
protecţia 
familiei 
 

74,08% 
Acordarea asistenţei sociale calitative 
victimelor TFU, organizarea Săptămânii 
Anti-trafic, implementarea Planului 
municipal de monitorizare a aplicării 
mecanismului intersectorial de 
cooperare privind mecanismul de 
asistenţă şi monitorizare a copiilor 
victime şi potenţiale victime ale 
abuzului, neglijării, exploatării, 
traficului, conform prevederilor HG 
nr.270 din 08.04.2014, organizarea 
activităţilor de sensibilizare a 
populaţiei, identificarea şi referirea 

22,22% 3,70% 
Elaborarea Planului de 
acţiuni al comisiei 
teritoriale raionale-
Ştefan Vodă  
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cazurilor prin intermediul SNR, 
reducerea vulnerabilităţii la trafic prin 
dezvoltarea serviciilor sociale 
comunitare, asistenţa şi protecţia 
copiilor rămaşi fără îngrijire 
părintească, asistenţa specifică VTFU şi 
VF, identificarea victimelor TFU şi 
acordarea asistenţei sociale, conlucrare 
cu APL în vederea protecţiei copiilor în 
situaţiile de risc, flash-mob, organizarea 
instruirilor în instituţiile de învăţământ 

Membri ai CT 
reprezentanţi 
ai  domeniului 
educaţie, 
tineret, 
cultură şi 
sport 
 

83,34% 
Sensibilizare, informare, traininguri, 
concurs de esee, desene, pliante, mese 
rotunde, expoziţii, dezbateri publice, 
seminare, conferinţe, ore educative, ore 
de dirigenţie, adunări părinteşti, 
implementarea conţinuturilor 
curriculare la subiect, asistenţă 
pedagogică, psihologică şi monitorizare, 
campania ”Tu nu eşti marfă”- r. Rîcani, 
activităţi extracuriculare, dezvoltarea 
serviciilor psihologice, elaborarea 
Planului de acţiuni în domeniul 
drepturilor omului şi copilului-r. 
Basarabeasca, campania ”Să combatem 
TFU astăzi pentru un viitor sigur”-r. 
Rezina, concursul de desen ”SIDA şi 
TFU- pericolul contemporanităţii” 

4,16% 12,5% 

Membri ai CT 
reprezentanţi 
ai ordinii 
publice/procur
aturii/judecăto
riei/securităţii 
 

60,0% 
Prevenirea şi descoperirea infracţiunilor 
ce ţin de TFU, activităţi de informare, 
coordonarea şi participarea la 
activităţile de prevenire şi combatere a 
TFU, precum şi cooperarea cu 
autorităţile publice în domeniul vizat, 
implementarea Planului de acţiuni 
pentru prevenirea şi combaterea TFU, 
petrecerea măsurilor speciale de 
investigaţii 

10,0% 30,0% 

Membri ai CT 
reprezentanţi 
ai domeniului 
sănătate 
 

68,75% 
Campanii de informare şi sensibilizare 
anuală de Ziua Europei anti-TFU şi 
implicarea în săptămâna raională anti-
trafic, reinstruirea lucrătorilor medicali 
în prevenirea TFU, sensibilizarea 
populaţiei prin mass-media, seminare, 
mese rotunde, asigurarea asistenţei 
medicale şi consilierea persoanelor 
victime a TFU, implementarea planului 
municipal de acţiuni privind prevenirea 
TFU, realizarea Ordinului nr.138 din 
05.12.2014 cu privire la aprobarea 
Planului instituţional de prevenire şi 
combatere a TFU pentru anii 2014-

12,5% 18,75% 
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2016. 
Membri ai CT 
reprezentanţi 
ai inspecţiei 
teritoriale a 
muncii 
 

60,0% 
Seminare de instruire a colaboratorilor, 
realizarea controalelor, mese rotunde, 
traininguri 

20,0% 20,0% 
Desfăşurarea 
seminarelor cu tinerii 
şi elevii instituţiilor de 
învățământ 

Membri ai CT 
reprezentanţi 
ai domeniului 
evidenţa şi 
documentarea 
populaţiei 

65,0% 
Informarea cetăţenilor, traininguri 

15,0% 20,0% 

Membri ai CT 
reprezentanţi 
ai Consiliilor 
raionale 
/municipale 
 

27,27% 
Realizarea activităţilor conform 
Planului de acţiuni, elaborarea Planului 
de acţiuni în domeniul tineretului şi 
includerea compartimentului de 
prevenire a TFU- r. Ialoveni, 
organizarea seminarelor cu APL I, 
elaborarea programului de instruire 
pentru membrii CT-Chişinău, pretura 
Buiucani,  

50,01% 22,72% 
Se vor stabili unele 
activităţi în cadrul 
ulterioarelor întâlniri 
ale grupului de lucru, 
proiectul Planului de 
acţiuni al CT de 
sensibilizare a 
populaţiei-
r.Şoldăneşti. 

 
2.2.10 Ultimul subiect analizat la acest capitol s-a referit la cunoaşterea 
necesităţilor instituţiilor membre CT în vederea realizării activităţilor planificate 
pentru următoarea perioadă. În scopul eficientizării procesului de implementarea 
politicilor prevenirii şi combaterii TFU respondenţii au menţionat 
următoarele:(vezi Anexa nr.5 pentru detalii) 
 O mai bună coordonare interinstituţională şi intersectorială-49,11%; 
 Acces la resurse financiare din partea statului şi organizaţiile donatoare pentru 

dezvoltarea proiectelor ce ar contribui la diminuarea numărului victimelor 
traficului-44,87%; 

 O mai bună implicare a altor actori de dezvoltare, precum organizaţiile 
internaţionale, organizaţiile societăţii civile, sectorul privat-43,45%; 

  Mai multă informaţie despre implicarea organizaţiilor societăţii civile şi 
sectorul privat în realizarea politicilor din domeniu-39,05%; 

 Date statistice privind gradul de implementare şi a progresului înregistrat-
17,12%; 

 Altele: ajustarea cadrului normativ la nivel local la tot ce ţine de prevenirea şi 
combaterea TFU, accesul la o bază de date a persoanelor care migrează-
2,80%; 

 Nici una din cele enumerate-1,87%. 
Ca remarcă generală, e nevoie de o abordare holistică şi parteneriate solide în 
vederea eficientizării eforturilor actorilor comunitari cu atribuţii şi interes pe 
domeniul prevenirii şi combaterii TFU. 
 
2.3 Colaborarea Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe 
umane cu alţi actori de dezvoltare (ONG, autorităţile publice locale) 
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Conform răspunsurilor respondenţilor, principalii parteneri pe care CT îi implică 
în realizarea şi implementarea acţiunilor din domeniul antitrafic sunt: organizaţii 
internaţionale, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici locali, instituţii 
guvernamentale. Dar, bineînţeles că fiecare în parte este susţinut de mai mulţi 
parteneri/ o combinaţie dintre aceștia menţionaţi.  
 
Datele de mai jos, vin cu o clarificare în ceea ce priveşte actorii implicaţi de către 
instituţiile membre CT şi care dintre aceștia sânt mai activi în formarea 
parteneriatelor în procesul de implementare a politicilor din domeniu. Doar e de 
menţionat că fiecare tip de instituţie membră a CT are spectrul de partenerii 
specifici cu care conlucrează în acest domeniu şi respectiv în funcţie de actorii 
cheie cointeresaţi de domeniu din unitatea administrativ-teritorială respectivă. 
 

Tabelul nr.10 Actori de dezvoltare pe care CT implică în prevenirea şi combaterea TFU 
 DA, specificaţi NU 
Membri ai CT 
reprezentanţi ai 
domeniului 
ocuparea forţei 
de muncă 
 

93,33% 
Conlucrarea permanentă cu asistenţii sociali, din sate pentru a 
selecta persoanele din grupurile de risc în vederea angajării în 
câmpul muncii, antrenării la lucrări publice sau instruirii prin 
cursuri de formare profesională, ONG ”Familia sănătoasă” din 
Ştefan Vodă, elaborarea de planuri, strategii comune, instituţiile 
de învățământ, agenţi economici din teritoriu 

6,66% 

Membri ai CT 
reprezentanţi ai 
domeniului 
asistenţă socială 
şi protecţia 
familiei 
 

81,49% 
APL I, instituţii de învăţământ, A.O. ”Stimul”din Ocniţa, A.O. 
”Ariadna” din or. Drochia, A.O. ”Terre des Hommes”, 
inspectoratul de poliţie, centrele medicale, Centrul de asistenţă 
şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, Biroul 
de evidenţă a populaţiei, oficiul pentru ocuparea forţei de 
muncă, cu EMT 

18,51% 

Membri ai CT 
reprezentanţi ai  
domeniului 
educaţie, 
tineret, cultură 
şi sport 
 

66,67% 
APL I, organele de drept, personalităţi notorii, medici de 
familie, ONG ”Tineri pentru tineri” din Cimişlia, A.O. ”Caritas 
Moldova”, A.O. ”La Strada”, poliţiştii de sector  

33,33% 

Membri ai CT 
reprezentanţi ai 
ordinii 
publice/procura
turii/judecătorie
i/securităţii: 
 

75,0% 
angajaţii primăriei, Centrul protecţiei victimelor şi potenţialelor 
victime a TFU 

25,0% 

Membri ai CT 
reprezentanţi ai 
domeniului 
sănătate 
 

68,75% 
Conlucrarea cu APL I, asistenţi sociali, învăţământ, poliţia,  

31,25% 

Membri ai CT 
reprezentanţi ai 
inspecţiei 
teritoriale a 
muncii 

60,0% 
APL I, agenţi economici 

40,0% 
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Membri ai CT 
reprezentanţi ai 
domeniului 
evidenţa şi 
documentarea 
populaţiei 
 

70,0% 
coordonează şi planifică permanent cu instituţiile cointeresate 
în procesul de implementare şi combatere a TFU, conlucrarea 
cu APL, 

30,0% 

Membri ai CT 
reprezentanţi ai 
Consiliilor 
raionale/munici
pale 
 

77,28% 
Instituţii şi organizaţii teritoriale, ONG, APL I, Consiliul 
raional al tinerilor din r. Ialoveni 

22,72% 

 
Un alt tip de parteneriat, care s-a dorit să fie reflectat de studiul în cauză ţine de 
cel cu mass-media şi în ce măsură acesta este ”utilizat” în procesul de 
sensibilizare a populaţiei cu privire la serviciile prestate de către instituţiile 
membre a CT potenţialelor victime şi victimelor  TFU.(vezi Anexa nr. 6 pentru 
detalii) 
Spectrul de metode de popularizare a serviciilor oferite de actorii guvernamentali 
este destul de larg, pe lângă cel tradiţional, utilizându-se şi unul inovativ şi creativ 
ceea ce ar contribui la diseminarea informaţiei la nivelul întregii comunităţi şi la 
grupurile cu risc sporit, în mod special. De fapt, cele mai utilizate metode prin 
care acest lucru este realizat – articole sau interviuri în ziare, informarea 
cetăţenilor prin diseminarea informaţiei în nominal (ex. prin intermediul 
poştaşului, a angajaţilor primăriei, voluntarilor etc.), pagina web. Restul 
posibilităţilor, oferite de către tehnologiile informaţionale din prezent, nu sînt 
valorificate la justa valoare. 

 
Tabelul nr. 10 Metode de sensibilizare a populaţiei despre serviciile prestate de către actorii 

guvernamentali 
METODE  Da Nu 

1. Dezbateri publice, mese rotunde, training-uri, concerte 55,71% 44,29% 
2. Articole sau interviuri în ziare 54,82% 45,18% 
3. Informarea cetăţenilor prin diseminarea informaţiei în 
nominal (ex. prin intermediul poştaşului, a angajaţilor primăriei, 
voluntarilor etc.) 

47,36% 52,64% 

4. Pagina web 45,41% 54,59% 
5. Plasarea anunţurilor în locurile publice din comunitate 43,41% 56,59% 
6. Emisiuni sau interviuri la TV 28,08% 71,92% 
7. Emisiuni sau interviuri la radio 27,41% 72,59 
8. Altceva: Centrul de Apel Piaţa Muncii, Centrul de Informare, 
monitoarele din troleibuze, pliante, fluturaş, ateliere de lucru, 
Consiliul Consultativ al elevilor, Decada Drepturilor Omului, 
săptămâna dedicată Zilei Europe Anti-trafic, Ziua Internaţională 
a nonviolenţei în şcoală, Ziua Internaţională pentru violenţa 
împotriva femeii, Ziua Familiei, Echipa de la egal la egal, 
întruniri cu cetăţenii şi tineretul studios, CD/video promoţionale. 

7,66% 92,34% 

 
Pe lângă faptul, că categoriile de actori cu care de obicei CT fac parteneriate în 
vederea prevenirii fenomenului TFU ar m-ai putea fi suplinite cu altele şi acestea 
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fiind menţionate mai sus, studiul în cauză a încercat să depisteze care ar mai putea 
fi acelea instituţii/ entităţi, care de fapt se implică în susţinerea victimelor şi 
acestea ar putea constitui noii actori pe acest segment.(vezi Anexa nr. 7 pentru detalii) 
Datele din tabelul de mai jos vine să ne sugereze că spectrul actorilor potenţiali 
activi pe segmentul anti-trafic ar putea fi suplinit cu următorii: biserica/ 
confesiunile religioase, care în proporţie de 31, 21% (în opinia respondenţilor) se 
implică într-o oarecare măsură în prevenirea TFU, liderii neformali din 
comunitate -14,24% din respondenţi consideră că acestea se implică într-o 
oarecare măsură, fiind urmaţi de agenţii economici, mediatorii comunitari, 
parajuriştii. De fapt, aceste categorii de actori sânt prea puţin întâlniţi ca membri 
ai CT, precum şi ca parteneri ai acestora în implementarea politicilor de prevenire 
şi combatere a TFU.  
În viziunea membrilor CT, instituţiile cele mai implicate în domeniul antitrafic, 
sânt angajaţii poliţiei (55,41%), asistenţii sociali (50,22%) şi membrii ai EMT 
(46,58%), iar potenţialul şi interesul acestor actori ar putea servi drept exemplu de 
bune practici şi pentru alţi actori, sporind cooperarea şi implicarea sistemică în 
domeniul antitrafic.  
 

Tabelul nr. 11 Instituţii/ entităţi care se implică în prevenirea şi combaterea TFU, în opinia 
membrilor CT  

Instituţii/ entităţi În mare 
măsură 

Într-o 
oarecare 
măsură 

În mică 
măsură Deloc 

1.rude 15,28% 46,85% 9,18% 28,69% 
2.cunoscuţi/ prieteni / vecini 7,78% 31,26% 18,69% 42,27% 
3.organizaţii non-guvernamentale 35,89% 26,93% 10,10% 27,08% 
4.colaboratori ai primăriei, inclusiv 
primarul 31,40% 35,49% 10,04% 23,07% 

5.angajaţi ai poliţiei   55,41% 21,67% 21,57% 1,35% 
6.consiliul local/raional/municipal/UTA 
Gagauzia 38,97% 39,51% 4,30% 17,22% 

7.biserica/confesiuni religioase 9,05% 31,21% 21,56% 38,18% 
8.liderii neformali din comunitate 4,53% 14,24% 26,32% 54,91% 
9.instituţii medico-sanitare publice 29,69% 28,66% 12,13% 32,52% 
10.judecătorie 36,47% 21,60% 16,16% 25,77% 
11.procuratura 47,23% 26,36% 6,69% 19,72% 
12.asistenţi sociali 50,22% 29,62% 1,40% 18,76% 
13.instituţii de învăţământ 38,19% 30,99% 8,34% 22,48% 
 14.agenţi economici 6,07% 12,39% 26,10% 55,44% 
15.echipa multidisciplinară raională/ 
municipală 46,58% 27,58% 4,20% 21,64% 

16.mediatori comunitari  5,96% 28,96% 12,43% 52,65% 
17.parajurişti  0,46% 20,70% 7,16% 71,68% 
 
 
 
2.4 Viziunea preşedinţilor Comisiilor teritoriale pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane privind eficienţa acestor structuri 
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Preşedinte al CT este vicepreşedintele autorităţii administraţiei publice locale pe 
problemele sociale25. 
 
Şedinţele comisiei teritoriale sânt prezidate de preşedinte, care exercită 
următoarele atribuţii: 
    a) conduce activitatea comisiei teritoriale; 
    b) convoacă şi conduce şedinţele comisiei teritoriale; 
    c) aprobă ordinea de zi a şedinţelor comisiei teritoriale; 
    d) semnează procesele-verbale şi alte documente ce vizează activitatea comisiei 
teritoriale; 
    e) reprezintă comisia teritorială în relaţiile cu autorităţile publice şi 
organizaţiile internaţionale.26 
 
Preşedinţii CT cu care s-au realizat interviurile, la subiectele mai jos analizate, 
sânt din următoarele unităţi administrativ - teritoriale de nivelul II:  
15 Comisii teritoriale după cum urmează:  
 
r. Hînceşti, r. Soroca, r. Leova, r. Ungheni, r. Nisporeni, r. Basarabeasca, r. Cahul, 
r. Căuşeni, r. Călăraşi, r. Făleşti, r. Dubăsari, m. Chişinău, r. Şoldăneşti, r. 
Străşeni, m. Bălţi. 

                                                
25 Hotărârea Guvernului nr.234 din 29.02. 2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisilor teritoriale pentru combaterea traficului de 
fiinţe umane, p.7 
26 Hotărârea Guvernului nr.234 din 29.02. 2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisilor teritoriale pentru combaterea traficului de 
fiinţe umane, p.13 
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2.4.1 Realizările forte/ cele mai importante ale CT în ultimii 4 ani 
E de menţionat, în primul rând, că spectrul de realizări diferă de la o Comisie la 
alta, în funcţie de contextul teritorial, de problemele cu care se confruntă şi 
capacităţile acestora de a face faţă provocărilor. 
Totuşi, e de subliniat că majoritatea preşedinţilor au accentuat ca realizări 
activităţile de prevenire a TFU, care coincid cu atribuţiile CT, conform cadrului 
legal în vigoare.  
 
Printre aceste acţiuni au fost enumerate: diminuarea cazurilor „răsunătoare” de 
TFU, depistarea mai multor cazuri şi soluţionarea acestora, depistarea la timp a 
copiilor aflaţi în situaţie de risc, repatrierea victimelor TFU din Rusia, 
documentarea copiilor de etnie romă, reacţionare rapidă la situaţiile din teritoriu cu 
deplasare la faţa locului, aprobarea planurilor de prevenire şi combatere a TFU. 
Un alt aspect care poate fi desprins din cele menţionate de către preşedinţii CT ţine 
de conlucrare şi parteneriate în vederea contracarării fenomenului, cu accent pe: 
conlucrarea dintre toţi actorii cu atribuţii în domeniu şi cointeresaţi de acest 
subiect, abordarea intersectorială a cazurilor de TFU, implicarea activă a APL I, 
conlucrarea în echipă cu realizarea fiecărui membru a atribuţiilor specifice 
conform cadrului legal, receptivitatea la problemă. 
 

Şi ultimul lucru menţionat, ţine de sensibilizarea şi informarea populaţiei cu privire 
la fenomenul TFU prin acţiuni de genul: Săptămâna anti-trafic, festivalul libertăţii, 
difuzarea în mass-media locală a spoturilor publicitare şi a filmului „Lylia-4-ever”. 
 
2.4.2 Punctele slabe ale CT şi la care ar trebui să se mai lucreze pentru  a 
consolida capacitatea CT de a răspunde provocărilor din domeniul TFU 
Primul aspect abordat la acest subcapitol de către preşedinţii CT ţine de 
managementul acestora şi anume subiecte ca: rolul formal pe care îl are CT, 
existenţa multitudinilor de comisii la nivelul APL II, implicarea actorilor vizaţi în 
problema dată doar în cazul în care există directive de la nivelul central, fluctuaţia 
membrilor CT. 

 
Şi respectiv, urmare acestuia s-a subliniat cele ce ţin managementul financiar, 
printre care au fost enumerate: lipsa surselor financiare disponibile de a oferi 
susţinere persoanelor în risc de TFU de către APL I, inexistenţa planificărilor în 
bugetul local a resurselor financiare destinate susţinerii victimelor TFU, 
nesalarizarea membrilor CT, nici cel puţin al Secretarului, lipsa unui local 
permanent al CT. 
 
Printre punctele slabe au fost menţionate şi: situaţia economică precară din ţară, 
insuficienţa serviciilor sociale, implicarea ineficientă a unor actori cointeresaţi, 
inclusiv al ONG-lor, instruirea insuficientă a APL I pe acest segment, lipsa 
sistemului informaţional automatizat al SNR de colectare a datelor, care ar asigura 
schimbul de informaţii la diferite niveluri. 
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2.4.3 Cele mai mari provocări pe domeniul de prevenire şi combatere a TFU 
Primul mare bloc de provocări la care se doreşte o intensificare a acţiunilor ţine de 
bunăstarea populaţiei, şi anume: 
 
Aspecte macro: combaterea sărăciei, crearea locurilor de muncă, susţinerea 
familiilor în situaţie de risc, suportul copiilor a căror părinţi sânt plecaţi peste 
hotare, inclusiv interdicţia plecării acestora fără acceptul autorităţilor tutelare, 
dezvoltarea serviciilor sociale. 
 
În vederea excluderii situaţiilor în care cetăţenii ajung victime din lipsa informării 
şi care la fel rămâne o provocare ţine de: informarea asupra drepturilor cetăţenilor, 
în mod special în rândul copiilor, informarea privind posibilitatea raportării 
cazurilor şi situaţiilor depistate, conlucrarea cu mass-media. 
 
Următorul bloc de provocări la care se doreşte o schimbare ţine de 
responsabilizarea APL I, implicarea acestora mai activă în prevenirea situaţiilor de 
risc, dezvoltarea de către aceștia a diferitor parteneriate, precum şi instruirea 
acestora. 
 
Deşi, prin Legea nr. 270 din 07.11.2013 au fost modificate şi completate un set de 
acte legislative în scopul de a:  
- realiza delimitarea clară dintre calificări privind munca forţată şi TFU în scop de 
exploatare prin muncă; dintre proxenetism şi TFU în scop de exploatare sexuală; 
- înăspri sancţiunile pentru traficul de copii; 
- înăspri sancţiunile pentru proxenetism şi organizarea cerşetoriei; 
- înăspri sancţiunile pentru comiterea infracţiunii de TFU de către funcţionari 
publici şi internaţionali; 
- criminaliza beneficiarii de servicii ale victimelor TFU; 
- criminaliza traficul de organe şi publicităţii privind vinderea-procurarea de 
organe, totuşi preşedinţii CT au menţionat necesitatea modificării legislaţiei cu 
privire la penalizarea mai dură a traficanţilor, precum şi a agenţilor economici 
care angajează ilegal la serviciu cetăţenii. 
 

2.4.4 Implicarea în procesul de elaborare şi implementare a politicilor din 
domeniu a altor actori de dezvoltare, precum organizaţiile internaţionale, 
organizaţiile societăţii civile, sectorul privat, APL 
Majoritatea respondenţilor au menţionat că cel mai des implică şi colaborează pe 
acest segment cu APL I, iar în lista altor autorităţi şi instituţii publice au fost 
incluse: Camera de Comerţ şi Industrie, Serviciul Vamal, Poliţia de Frontieră, 
Oficiul Stării Civile, Secţia de Documentare a Populaţiei.  
 
Cu referire la organizaţiile neguvernamentale, au fost menţionate cele de nivel 
republican ca:  

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, 
Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului,  
A.O. „Parteneriate pentru Fiecare Copil”, 
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A.O. „La Strada”, 
Keystone Human Services International Moldova Association,  
Terre des Hommes,  
Médecins du Monde, 
NEXUS Chişinău  
şi de nivel local ca:  
Centrul de resurse pentru tineret r. Basarabeasca, 
Centrul de resurse pentru tineret „DACIA” din or. Soroca, 
A.O „Casa Speranţelor” din or. Soroca,  
A.O. „Soarta” din or. Soroca,  
A.O. „Renaşterea-C” din or. Şoldăneşti,  
Centrul informaţional pentru tineret din or. Căuşeni, 
ONG „Vita-Longa” din or. Călăraşi,  
Centrul de reabilitare şi sprijin pentru copii şi tineret cu handicap mintal şi fizic 
„Paradis” din or. Străşeni, 
Centrul „Prometeu” din or. Străşeni, 
A.O. ”Onoarea şi dreptul femeii contemporane” din or.Bălţi,  
A.O. ”Tinerii pentru dreptul la viaţă-filiala or.Bălţi”,  
Centrul Prietenos Tinerilor ”Atis” din or. Bălţi,  
Centrul de asistenţă integrată a persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV din 
Bălţi. 
CT din Hînceşti a menţionat că colaborează şi cu organizaţii din afara ţării, şi anume 
Centrul de promovare a proiectelor din Iaşi, Romania. 
 
În lista organizaţiilor internaţionale, au fost incluse: OSCE,USAID, OIM. 
 
La fel, au fost menţionate şi instituţiile religioase, cum ar fi: Biserica Evanghelist 
Baptistă din or. Şoldăneşti şi agenţi economici ca: Întreprinderea de confecţii din or. 
Călăraşi, ÎI „Pleşca Fiodor” din or. Şoldăneşti, SRL „SOCLAV-GPI” din s. 
Pohoarna, r. Şoldăneşti, „We Trade Agro” SRL. 
 
2.4.5 Metode pentru asigurarea vizibilităţii activităţii CT 
Cea mai utilizată metodă în acest sens rămâne mass-media on-line şi video ca: 
„Impuls TV” din r. Şoldăneşti, Bass-TV din r. Basarabeasca, Bass FM (radio local) 
din r. Basarabeasca, SOR TV din r. Soroca, TV „Studio-L” din r. Căuşeni, precum 
şi mass-media scrisă ca: Ziarul „Acasă” din r. Şoldăneşti, ziarul «Обратная связь» 
din r. Basarabeasca, ziarul „Observatorul de Nord”, ziarul „Realitatea” din r. 
Soroca, Ziarul Nostru din r. Soroca, ziarul „Patria mea” din r. Făleşti, ziarul 
„Express” din r. Ungheni, buletin informativ „Dubăsărenii”. 
 
Şi desigur, publicarea materialelor respective pe paginile web ale Consiliilor 
raionale/municipale, precum şi gazetele de perete din şcoli şi panouri din diferite 
instituţii publice, inclusiv paginile web a partenerilor CT.  
Mesele rotunde, seminarele organizate cu asistenţii sociali, autorităţile publice 
locale de nivelul I, cadrele didactice reprezintă o altă sursă de diseminare a 
informaţiilor cu privire la activitatea CT. 
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Cu părere de rău, 2 preşedinţi ai CT au menţionat că în acest sens nu întreprind 
nimic. 
 
2.4.6 Forme de cooperare cu organizaţiile internaţionale în vederea implementării 
politicilor din domeniul de referinţă 
La acest subcapitolul, tabloul poate fi prezentat în următoarea combinaţie: 

Forme de cooperare CT 
Consultări sectoriale, grupuri 
speciale de lucru  

r. Şoldăneşti, r. Dubăsari, r. Leova, r. 
Călăraşi, r. Străşeni 

Campanii comune de informare r. Şoldăneşti, r. Basarabeasca, r. Făleşti, r. 
Dubăsari, r. Leova, r. Călăraşi, r. Străşeni 

Scheme comune de 
granturi/subvenţionare 

r.Leova, m.Bălţi 

Training-uri, seminare r. Şoldăneşti, r. Basarabeasca, r. Hînceşti, r. 
Făleşti, r. Dubăsari, r. Călăraşi, r. Străşeni, 
m. Bălţi 

Conferinţe, workshop-uri r. Şoldăneşti, r. Basarabeasca, r. Făleşti 
Susţinere în repatriere r. Şoldăneşti 
Referirea cazurilor r. Basarabeasca 
Dirularea diferitor spectacole, 
filme 

r. Soroca 

Oferirea serviciilor sociale r. Făleşti 
 

2.4.7 Dezvoltarea pe viitor a CT, segmentele pe care trebuie să se intervină cu 
acţiuni concrete 
În primul rând s-a scos în evidenţă necesităţile cu privire la forma instituţională a 
CT, şi anume se propune următoarele: reformarea CT într-un serviciu pe lîngă 
Direcţia asistenţă socială, crearea unui serviciu permanent cu un secretar special cu 
atribuţii pe acest domeniu şi salarizat, deţinerea rolului de preşedinte CT nu de către 
vicepreşedintele raionului pe probleme sociale, dar de către organele de poliţie sau 
procuratură, revederea regulamentelor de funcţionare a tuturor comisiilor de la 
nivelul APL II, includerea în componenţa CT  a reprezentanţilor societăţii civile. 
 
Un alt aspect menţionat ţine de consolidarea şi eficientizarea activităţii actorilor cu 
care conlucrează CT atât de la nivel central, cât şi la nivelul APL I, şi anume se 
doreşte pe viitor: la şedinţele CT să fie prezent de fiecare dată reprezentantul CN 
CTFU, comunicare mai activă dintre CT şi CN CTFU, îndeplinirea mai riguroasă a 
atribuţiilor de către organele de specialitate, implicarea mai activă a APL I, 
consolidarea EMT, prevederea în bugetele locale a resurselor financiare pentru 
activităţi de prevenire a TFU (cu modificarea cadrului legal ce va permite 
prevederea resurselor la acest capitol), precum şi pentru asigurarea activităţii CT 
(deplasare în teritoriu, organizare de acţiuni etc), asigurarea transparenţei cu privire 
la cazurile de TFU investigate. 
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Şi ultimul aspect, se referă la metodologii şi seturi de materiale necesare 
conştientizării populaţiei, cum ar fi: elaborarea unui îndrumar cu referire la „Metode 
şi căi noi de traficare a persoanelor”, plasarea publică a listei oficiale a persoanelor 
ce angajează peste hotare cetăţenii RM, existenţa materialelor respective pentru 
difuzarea în mass-media şi în rândul cetăţenilor, mai multă informare a cetăţenilor 
cu privire la telefonul de încredere, elaborarea unei analize cu privire la situaţia 
existentă în domeniul prevenirii şi combaterii TFU din fiecare unitate administrativ - 
teritorială în parte. 
 
2.4.8 Domeniile de activitate care necesită a fi îmbunătăţite în vederea consolidării 
capacităţilor CT se referă în mare parte la: vizite de studii peste hotarele ţării în 
vederea schimbului de bune practici cu privire la prevenirea şi combaterea TFU, 
dispunerea de exemple de bune practici în domeniu ce le va servi ca îndrumare, 
modele la subiectul „Cum trebuie organizată o şedinţă a CT”, schimb de experienţă 
între CT, stabilirea unor relaţii de colaborare cu reprezentanţii administraţiei or. 
Dubăsari, teritoriul căruia reprezintă o zonă de tranzit a persoanelor traficate de 
unde ulterior acestea sânt transportate în ţările date, instruire intersectorială, 
stabilirea unor scheme eficiente de conlucrare pe verticală şi orizontală a actorilor 
cu atribuţii pe acest segment. 
 
Instruiri şi tematici necesare pentru consolidarea capacităţilor membrilor CT: 
 atragerea de fonduri, scriere de proiecte; 
 mecanismul de planificare a resurselor financiare pentru asistenţa şi protecţia 

victimelor TFU; 
 mecanisme de conlucrare eficientă între actori, inclusiv cu structurile de forţă; 
 practici europene de prevenire şi combatere a TFU; 
 tehnici şi metode de identificare a victimelor TFU; 
 metode inovative de informare a populaţiei despre consecinţele TFU; 
 servicii de care pot beneficia victimele TFU şi potenţialele victime; 
 migraţia forţei de muncă, inclusiv migraţia ilegală sub aspectul respectării 

drepturilor omului; 
 cadrul legal cu privire la prevenirea şi combaterea TFU; 
 planificarea eficientă a activităţilor CT; 
 metode de traversare legală a frontierei de stat; 
 rolul organelor de drept în implementarea SNR, colaborarea interinstituţională şi 

intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii TFU; 
 accesarea serviciilor unui jurist de către victima TFU. 
 
2.5 Concluzii 
Se poate concluziona că CT îşi are rolul său important în prevenirea şi combaterea 
TFU la nivel local, însă cu multe rezerve, pentru care se cere în primul rând o 
schimbare de atitudine din partea unor reprezentanţi ai CT, precum şi o 
impulsionare în activitatea acesteia din partea SP. 
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De asemenea, se cere o creştere a gradului de vizibilitate a activităţilor pe care le 
realizează şi implicarea ONG-urilor în procesul de consultare/ elaborare, dezvoltare 
de servicii.  
 
Majoritatea respondenţilor CT au apreciat activitatea ca eficientă, pe cînd 
majoritatea respondenţilor ONG - puţin eficientă, pe motiv că TFU nu a fost 
diminuat esenţial în viziunea acestora, iar situaţia economică din ţară rămâne severă, 
CT este o formalitate, la fel ca şi alte comisii locale, nu se convoacă cu regularitate, 
are un plan de lucru formal, nu are buget pentru realizarea planului, există rezerve în 
conlucrarea intersectorială, nu se cunoaşte despre comisie aproape nimic, insuficient 
utilizează potenţialul ONG pentru instruirea societăţii în prevenirea şi combaterea 
TFU. 
 
De fapt, aceste argumente ar trebui să determine CT să îşi revadă activitatea şi să 
ţină cont de aceste remarci în vederea schimbării spre bine a situaţiei din domeniul 
prevenirii şi combaterii TFU în unitatea administrativ-teritorială respectivă. 
 
Datele studiului vin să ne sugereze că spectrul actorilor potenţiali activi pe 
segmentul anti-trafic ar putea fi suplinit cu următorii: biserica/ confesiunile 
religioase, liderii neformali din comunitate, agenţii economici, mediatorii 
comunitari, parajuriştii, inspectorii de muncă. De fapt, aceste categorii de actori sânt 
prea puţin întâlniţi ca membri ai CT, precum şi ca parteneri ai acestora în 
implementarea politicilor de prevenire şi combatere a TFU.  
Doar 35,89% dintre CT menţionează că ONG se implică în mare măsură în 
implementarea politicilor anti-trafic. Se poate concluziona că se cere atât din partea 
CT, cât şi ONG o mai mare implicare în vederea creării de parteneriate şi 
consolidare atât a eforturilor, cât şi a resurselor financiare, deoarece ambele 
categorii de respondenţi au menţionat că nu dispun de acestea în măsura în care ar 
avea nevoie şi ar putea face faţă provocărilor din domeniul prevenirii şi combaterii 
TFU. 
 
Ţinând cont de faptul că organizaţiile internaţionale cu interes pe acest domeniu 
susţin autorităţile publice pentru a face faţă problemelor, am încercat să scoatem în 
evidenţă disponibilitatea APL spre colaborare cu organizaţiile internaţionale şi 
anume pe care segmente. E de remarcat, că un aspect de colaborare neexplorat de 
către APL rămâne atragerea de resurse financiare prin intermediul granturilor pe 
care le oferă organizaţiile internaţionale. 
 
În vederea excluderii situaţiilor în care cetăţenii ajung victime din lipsa informării şi 
care la fel rămâne o provocare ţine de: informarea asupra drepturilor cetăţenilor, în 
mod special în rândul copiilor, informarea privind posibilitatea raportării cazurilor şi 
situaţiilor depistate, conlucrarea cu mass-media. 
 
Un alt segment pe care se cere o schimbare ţine de responsabilizarea APL I, 
implicarea acestora mai activă în prevenirea situaţiilor de risc, dezvoltarea de către 
aceștia a diferitor parteneriate, precum şi instruirea  reprezentanţilor APL. 
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Capitolul 3. Analiza şi concluziile cu privire la activitatea organizaţiilor 
neguvernamentale în realizarea politicii de prevenire şi combatere a traficului 
de fiinţe umane 
 
3.1 Cartografierea societăţii civile relevante pentru segmentul dat 
 
Numărul ONG care au participat la studiu este de 18. Deşi chestionarul a fost 
transmis la 120 de organizaţii neguvernamentale din domeniul social, medical, 
economic, protecţia drepturilor omului, egalitatea genurilor şi care desfăşoară 
activităţi prin intermediul cărora participă direct sau indirect la prevenirea şi 
combaterea TFU, iar termenul de completare a chestionarului a fost de peste o lună 
de zile, mai mult ca atât, unele ONG au fost contactate şi telefonic, totuşi numărul 
organizaţiilor care au completat chestionarul este relativ modest.  
 
Mai mult de jumătate din totalul de organizaţii neguvernamentale participante au 
statut de asociaţie, centru sau confesiune religioasă. Domeniul principal de activitate 
a 27,72% de ONG ţine de tineret, a 22,22% - educaţie, 16,66% – egalitatea 
genurilor, 11,11%-servicii sociale, 11,11% - sănătate. 
 
După aria geografică de activitate 72,22% din ele desfăşoară activităţi strict la nivel 
local, restul 27,77% la nivel republican, ceea ce e de menţionat că majoritatea din 
ele îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul ţării, iar acţiunile acestora se 
răsfrâng asupra tuturor posibile victime sau victime ale TFU.  
 
În realizarea activităţilor ce ţin de prevenirea şi combaterea TFU, ONG-le au în 
calitate de parteneri de bază organizaţiile internaţionale, instituţiile de stat, alte 
organizaţii neguvernamentale, companiile private naţionale şi străine.  
 
În primul rând e de remarcat că 55,55% dintre ONG au indicat ca partener de bază 
organizaţiile internaţionale, fapt ce ne demonstrează că acestea au o implicare 
directă şi oferă susţinere organizaţiilor neguvernamentale din RM în realizarea 
activităţilor de reducere a fenomenului TFU. Printre acestea au fost menţionate: 
UNICEF, OIM, Soroptimist International-Union of Norway, OSCE, Kids First 
Fund, Fondazione L’albero Della Vita Onlus, FHI-360, PNUD-Moldova, SOROS-
Moldova, USAID –Moldova, Global Fund for Women, Filia die Frauen Stiftung, 
UNIFPA, Ambasada SUA în Moldova, Caritas Finlanda, Asociaţia „Salvaţi Copiii” 
din Romania, LED, ECPAT, SIDA/ASDI, ISHR, JDC. 
În situaţia în care ONG-le la etapa actuală nu sînt atît de dezvoltate, în unele unităţi 
administrativ-teritoriale chiar lipsind, nefiind mari ca structură, totuşi încearcă să 
contribuie la rezolvarea problemelor ce ţin de prevenirea şi combaterea TFU prin 
consolidarea eforturilor comune cu alte ONG partenere, fapt confirmat de 
majoritatea ONG care au participat la studiu. Printre ONG partenere au fost 
menţionate: CCF Moldova, CIDDC, CRAC NES, A.O. „Motivaţie”, CERI, 
BETHANIA, Centrul „Ariadna” din or. Drochia, AO „TANDEM”, A.O. „Tinerii 
pentru dreptul la viaţă”, AO „Pro-Business Nord”, AO „Centrul de Drept pentru 
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Femeii”, A.O. „Refugiul Casa Mărioara”, A.O. „Femeia şi copilul-protecţie şi 
sprijin”. 
 
94,44% ONG au indicat ca parteneri de bază şi instituţiile de stat, fapt ce confirmă 
disponibilitatea acestora din urmă de a crea cât mai multe parteneriate asociative în 
vederea prevenirii în primul rând a TFU, precum şi faptul că cadrul legal existent în 
acest sens oferă astfel de posibilităţi. La rândul lor şi majoritatea instituţiilor 
guvernamentale care au participat la studiu au menţionat că organizaţiile 
neguvernamenatle fac parte din lista partenerilor de bază în implementarea 
acţiunilor ce ţin de prevenirea şi combaterea TFU.  
 
Din numărul total de ONG respondente 22,22% au subliniat că dezvoltă parteneriate 
civic-privat cu companii naţionale, dintre acestea fiind menţionate: Radio Company 
„Ploaia de Argint”, Concernul StarNet, MoldovaAgroinbank, Metro Cash&Carry. 
 
3.2 Gradul de cunoaştere a cadrului legal privind prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane 
Înainte de a determina dacă ONG cunosc documentele naţionale şi internaţionale 
care stau la baza prevenirii şi combaterii TFU, am dorit să determinăm în ce măsură 
nivelul de interes al fiecărui respondent ONG corespunde subiectului traficului de 
fiinţe umane. Şi datele obţinute vorbesc de la sine, deoarece din numărul total de 
respondenţi: 72,22% au interes sporit, 22,22 - interes mediu, şi 5,55% - interes 
scăzut. 
 
Cu toate că proporţia de respondenţi cu interes sporit este atât de înaltă, 
instrumentele internaţionale cu privire la prevenirea şi combaterea TFU sânt 
cunoscute în totalitate de doar 50,0% respondenţi, iar cât priveşte cunoaşterea 
documentelor naţionale 72,22% respondenţi le cunosc şi le-au enumerat. 
 
Astfel, majoritatea respondenţilor au menţionat ca instrumente internaţionale de 
bază din domeniul prevenirii şi combaterii TFU: 
 
 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate 

ratificată de către RM prin Legea Nr. 15 din 17.02.2005. 
 Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 

umane. 
 Convenţia ONU-protocolul pentru prevenirea, suprimarea şi pedepsirea TFU, 
 Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de 

femei şi protocolul adiţional. 
 Convenţia privind drepturile copilului şi Protocolul Opţional la aceasta 

privind vânzarea copiilor, prostituţia infantilă şi pornografia. 
 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 
 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 1953. 
 Declaraţia Drepturilor Copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 

20.11.1959. 
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 Declaraţia pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor, adoptată de 
Adunarea Generală ONU la 23.02.1994. 

 Declaraţia de la Beijing – Platforma de Acţiune, 1995. 
 Convenţia ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare 

Împotriva Femeilor (CEDAW)/1979. 
 Convenţia privind Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea Generala ONU 

la 20.11.1989, intrată în vigoare în 1990. 
 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transfrontaliere 

organizate, de la Palermo, 2000; Protocolul de la Palermo (2000) privind 
prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului, în special al femeilor şi 
copiilor. 

 Declaraţia de la Bruxelles, septembrie 2002. 
 
Ca documente naţionale de bază din domeniul prevenirii şi combaterii TFU după 
care se ghidează în activitatea de zi cu zi şi le consideră prioritare, au menţionat:  
 
 Codul Penal al RM, nr.985-XV din 18.04.2002. 
 Codul de procedură penală al RM, nr.985-XV din 18.04.2002. 
 Codul familiei nr. 1316-XIV din 26.10.2000. 
 Legea cu privire la drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994. 
 Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, nr.45-XIV 

din 01.03.200.7 
 Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 

repatriere a copiilor şi adulţilor-victime ale TFU, traficului ilegal de migranţi, 
precum şi a copiilor neînsoţiţi nr.948 din 07.08.2008. 

 Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr.241-XVI 
din 20.10.2005. 

 Hotărârea Guvernului nr. 257, din 05.12.2008 privind aprobarea Strategiei 
Sistemului Naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni 
privind implementarea Strategiei SNR pentru protecţia şi asistenţa victimelor 
şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe anii 2009–2011. 

 Hotărârea Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea 
Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru 
identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime 
şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.. 

 Hotărârea Guvernului nr. 472 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea 
componenţei Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe 
umane şi a Regulamentului Comitetului Naţional. 

 Hotărârea Guvernului nr. 228 din 28.03.2014 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de activitatea echipelor multidisciplinare teritoriale din 
cadrul Sistemului naţional de referire.  

 Hotărârea Guvernului nr. 484 din 26.06.2014 cu privire la aprobarea Planului 
naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 
2014 – 2016 şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008. 
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 Hotărârea Guvernului cu privire la crearea centrului de asistenţă şi protecţie a 
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane nr.847 din 
11.07.2008. 

E de remarcat, că în mare parte toţi respondenţii cunosc setul de instrumente 
internaţionale şi cadrul legal naţional care stă la baza prevenirii şi combaterii TFU. 
 
3.3 Contribuţia societăţii civile la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 
umane 
Acoperind o gamă largă de probleme-cheie, începând cu munca copiilor, egalitatea 
genurilor, drepturile omului, educaţia copiilor, sănătatea, s-a dorit să se determine la 
început gradul de implicare a ONG în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 
umane, care este apreciat în următorul mod:  
 5-16,67%, 4-55,55%, 3-11,11%, 2-16,67%, 1-0%,  0-0% 
De rând cu această un alt subiect nu m-ai puţin important ţine de posibilităţile pe 
care le-au ONG în prevenirea şi combaterea TFU. 
Tabloul din tabelul de mai jos ne sugerează că doar 33,33 % din respondenţi au 
menţionat că într-o oarecare măsură dispun de resurse şi atrag resurse în acest scop. 
Ţinând cont de faptul că tabloul relatat de către CT este la fel de pesimist şi se 
impune necesitatea atragerii de fonduri externe prin crearea parteneriatelor 
asociative. 

Tabelul nr.12 Posibilităţile ONG de a preveni fenomenul TFU 
  

în 
mare 

măsură 

 
într-o 

oarecare 
măsură 

 
în mică 
măsură 

 
Deloc 

1. Dispune de resursele financiare necesare pentru 
prevenirea, combaterea fenomenului TFU 5,55% 33,33% 38,88% 22,22% 

2. Atrage resurse externe prin intermediul granturilor 
şi/sau agenţilor economice  22,22% 33,33% 27,77% 11,11% 

3. Se implică în activităţi de sensibilizare în domeniul 
prevenirii şi combaterii prevenirea TFU 55,55% 54,55%   

4. Prestează servicii de asistenţă victimelor TFU 50,0% 22,22% 11,11% 11,11% 
5. Cooperează şi creează parteneriate cu societatea 
civilă  44,44% 44,44% 11,11%  

 
În studiu am abordat şi nivelul de conformitate a priorităţilor ONG cu politicile din 
domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, şi acesta poate fi 
prezentat sub următorul aspect:   Foarte bun-33,33%,   Mediu-50,0%,   Slab-16,66%.
  
Având în vedere faptul că nivelul de conformitate se poate cota la mediu, precum şi 
posibilităţile ONG pe segmentul antitrafic, studiul scoate în vizor 
acţiunile/activităţile desfăşurate/implementate în ultimii 4 ani de ONG şi care sânt 
relevante domeniului prevenirii şi combaterii TFU. Astfel, următoarele au fost 
menţionate: 
 Mese rotunde pentru cadrele didactice la subiectul: „Problemele migraţiei 
ilegale ale fetelor şi femeilor”. 
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 Seminare pentru fetele de la nivelul liceului şi studentelor de la universităţi la 
subiectul: „Exploatarea sexuală şi prin muncă a femeilor tinere şi fetelor. 
Riscurile migraţiei ilegale”. 
 Seminare pentru studenţii universităţilor agrare şi pedagogice la tema „ 
Măsurile de prevenire a TFU conform cadrului legal al RM”. 
 Seminare pentru angajaţii poliţiei la subiectul: „Măsuri de prevenire a TFU în 
corespundere cu Planul naţional antitrafic”. 
 Publicarea şi distribuirea broşurilor, foilor volante. 
 Participarea la emisiuni TV şi radio. 
 Program de training pentru copii şi adolescenţi în domeniul dezvoltării 
deprinderilor de viaţă şi prevenirii riscurilor sociale. 
 Program de training pentru pedagogi, asistenţi sociali în domeniul asistării 
copiilor şi tinerilor fără îngrijire părintească. 
 Program pentru copiii rămaşi fără îngrijire părintească în continuarea studiilor 
profesionale. 
 Program de training pentru profesioniştii care lucrează cu copiii migranţilor; 
 Ghid pentru profesioniştii care lucrează cu copiii singuri acasă (rom., rus.). 
  COPILUL MEU E SINGUR ACASA. Carte pentru părinţi care pleacă la 
muncă în străinătate (rom., rus.);  
 COPII SINGURI ACASĂ. Carte pentru persoanele care au grijă de copii cu 
părinţi plecaţi în străinătate (rom., rus.). 
 SINGUR ACASA. Carte de buzunar pentru fete şi băieţi cu părinţi plecaţi în 
străinătate (rom., rus.). 
 Organizarea atelierelor de lucru cu voluntarii după manualul editat cu această 
ocazie. 
 Consiliere psihologică şi juridică. 
 Ajutor la angajarea în câmpul muncii şi însuşirea unei profesii. 
 Reducerea gradului de sărăcie şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
victimelor TFU. 
 Identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. 
 Parteneriat cu organele de poliţie şi efectuarea activităţilor în comun. 
 Promovarea activităţilor de întărire a capacităţilor profesionale ale 
specialiştilor ce activează în domeniu (mese rotunde, ateliere de lucru, seminare, 
traininguri, Clubul Psihologilor practicieni). 
 Asistenţa şi consilierea agresorilor familiali. 
 Acordarea adăpostului pentru victimele TFU. 
 Activitate de instruire “Fiinţele umane nu au preţ”, “Decizia îţi aparţine”, 
“Etapele traficului de fiinţe umane”, “Fără trafic în rândurile adolescenţilor”, 
“Ce este TFU?”, “Consecinţele TFU”, “Eşti destul de informat?”, “De viaţa ta 
răspunzi doar tu, spune traficului - Nu”, “Educaţia de la egal la egal”. 
 Cafenea publică “Drepturile copiilor”. 
 Instruirea profesorilor ce predau disciplina opţională în instituţiile 
preuniversitare Educaţia economică şi antreprenorială, precum şi organizarea 
diverselor activităţi de consolidare a capacităţilor antreprenoriale la elevi. 
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La fel, de important este şi tipul de contribuţie a sectorului asociativ în 
implementarea politicilor din domeniul prevenirii şi combaterii TFU, care poate fi 
prezentat sub următorul aspect: 
 Campanii de informare şi promovare -72,22%; 
 Training-uri-61,11%; 
 Workshop-uri, conferinţe, dezbateri-38,88%; 
 Grupuri de lucru, grupuri speciale de lucru naţionale, grupuri consultative -

22,22%; 
 Altele: 11,11%- publicarea cărţii „Combaterea traficului de femei” de către 

Institutul pentru Drepturile Femeii, realizarea emisiunilor radio la subiect, 
asistenţă directă victimelor. 

 Advocacy-5,56%; 
 Expertiză specifică - 5,56% - evaluarea psihologică cu elaborarea raportului de 

evaluare - Centrul „Sotis”; 
 Cercetare-0%. 

 
La fel, paralel cu opinia ONG despre implicarea Dumnealor şi tipul de contribuţie, 
studiul prezintă şi opinia CT despre cele mai eficiente acţiuni/modalităţi prin care 
societatea civilă contribuie la reducerea numărului de victime ale TFU şi care se 
prezintă în următorul mod:(vezi Anexa nr. 8 pentru detalii) 
 Acţiuni promoţionale şi de informare -65,15%; 
 Training-uri, seminare -61,82%; 
 Instruiri -60,98%; 
 Conferinţe -43,52%; 
 Consultaţii/expertiză -35,86%; 
 Cercetări/analize -31,88%; 
 Companii de advocacy -25,68%;  
 Workshop-uri -25,85%; 
 Altele: ridicarea bunăstării populaţiei – 1,20%. 
 Nici una dintre acestea -0%, 

 
Următorul aspect abordat ţine direct de suportul acordat de către sectorul asociativ 
victimelor şi potenţialelor victime. Datele prezentate subliniază implicarea a 72,22% 
dintre respondenţi în acordarea serviciilor de informare. Aceasta poate constitui un 
actor important al CT în diseminarea informaţiei în rîndul populaţiei. 
La fel, nu poate fi subestimată contribuţia ONG în acordarea serviciilor psihologice, 
de asistenţă socială şi respectiv asistenţă în abilitarea economică, precum şi 
posibilităţile acestora de a seimplica pe viitor pe segmentul prestărilor de servicii 
victimelor şi potenţialelor victime TFU. 
 

Tabelul nr.13 Tipuri de asistenţă oferite victimelor şi potenţialelor victime 
Tipuri de asistenţă acordate 

Oferim Am putea 
oferi 

Nu oferim şi 
nu am putea 

oferi 
1. Servicii de informare 72,22% 22,22% 5,55% 
2. Servicii psihologice 58,82% 23,52% 17,64% 
3. Servicii de asistenţă socială 50,0% 37,7% 18,75% 
4. Asistenţă în abilitarea economică (angajare 46,66% 33,33% 20,0% 
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în câmpul muncii şi autoangajare, etc) 
5. Asistenţă financiară şi ajutor material 40,0% 10,0% 50,0% 
6. Asistenţă în documentare 33,33% 46,66% 20,0% 
7. Asistenţă juridică, inclusiv reprezentare în 
instanţe de judecată 28,57% 28,57% 42,85% 

8. Servicii medicale  23,07% 15,38% 53,84% 
9. Adăpost 23,07% 15,38% 61,53% 
 
Drept exemplu poate servi A.O. „Onoarea şi Dreptul Femeii Contemporane” din m. 
Bălţi. 

Studiu de caz 
A.O. „Onoarea şi Dreptul Femeii Contemporane” Organizaţia a fost creată la 13 
iulie 2000 pentru a soluţiona problemele situaţiilor de criză pentru tineri şi femei, 
oferindu-le oportunităţi mai bune de realizare la baştină. 
 
Proiecte implementate:  
Proiect: “Combaterea Violenţei în Familie în Republica Moldova”, finanţat de 
Misiunea OSCE în Republica Moldova. 
Program de granturi pentru iniţierea afacerii 
Proiect: Centrul de Susţinere “Menaj Plus”, finanţat de Fundaţia OAK. 
Proiect: Protecţia şi abilitarea victimelor violenţei în familie şi ale traficului de 
fiinţe umane. Finanţat de Guvernul Japoniei  
Proiect: Egalitatea de gen – precondiţie a dezvoltării democraţiei participative în 
R. Moldova, finanţat de Ambasada SUA în Republica Moldova. 
Centrul de Afacere al Femeilor Antreprenoare, în parteneriat cu PRO WOMEN, 
Iaşi, Romania, finanţator UE. 
Proiect: OPORTUNITĂŢI MAI BUNE PENTRU TINERI ŞI FEMEI, finanţat 
de USAID prin PNUD (United Nations Development Program). 
Proiect: NOI PERSPECTIVE PENTRU FEMEI,Centrul Regional de Susţinere 
Bălţi, partener Winrock International, finanţat de USAID.  
August –Septembrie, 2007, Campus de vară pentru victimele traficului de fiinţe 
umane şi copiii lor, finanţat de PNUD. 
Proiect: PRIMII PAŞI ÎN CARIERĂ, finanţat de Guvernul Japoniei. 
Proiect: Metode de Combatere a traficului de fiinţe umane, finanţat de Misiunea 
OSCE în Moldova  
Proiect: LUCRUL CU FEMEILE-MAME ÎNTOARSE DIN TRAFIC, finanţat 
de Departamentul de Stat al SUA, partener  CONNECT-RUSSIA-SUA. 
Proiect : SCHIMB DE EXPERIENŢĂ PENTRU LUCRUL CU FEMEILE 
SUPUSE VIOLENŢEI, finanţat de CESO, Canada. 
Proiect: COMBATEREA VIOLENŢEI ASUPRA FEMEII, partener organizaţia 
Internaţională CESO, Canada. 
Proiect: CENTRUL DE PREVENIRE A TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE, 
finanţat de Departamentul de Stat al SUA, partener organizaţia Internaţională 
CONNECT RUSSIA-SUA. 
Proiect: LUCRUL CU PĂRINŢII PENTRU PREVENIREA TRAFICULUI DE 
FIINŢE UMANE, finanţat de Departamentul de Stat SUA, partener organizaţia 
Internaţională  CONNECT RUSSIA-SUA. 
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Proiect: INSTRUIRE ÎN DOMENIUL COMBATERII TRAFICULUI DE 
FIINŢE UMANE, finanţat de Departamentul de Stat SUA, partener organizaţia 
Internaţională  CONNECT RUSSIA-SUA. (Program de stagiere) 
Training Internaţional, METODE ŞI MECANISME DE COMBATERE 
ATRAFICULUI DE FIINŢE UMANE, finanţat de Departamentul de Stat SUA, 
partener organizaţia Internaţională  CONNECT RUSSIA-SUA.  
Sursa: Informaţie oferită de Conducerea organizaţiei 
 
De rînd cu aceasta, totuşi am dorit să cunoaştem şi părerea ONG cu privire la 
dificultăţile ce ţin de implementarea politicilor din domeniul TFU. 
Lipsa/insuficienţa serviciilor de asistenţă socială, psihologică şi medicală pentru 
victime constituie dificultăţile majore. De fapt, aceste probleme au fost determinate 
şi de către CT, fapt ce ne sugerează că într-adevăr acestea constituie o problemă şi 
necesită soluţii concrete. 
Cu toate că ONG au interes pe segment şi se implică, 52,38% vobesc despre 
insuficienţa/ lipsa resurselor financiare pentru ONG, fapt ce poate determina 
nesiguranţa în acordarea serviciilor de calitate şi în mărimea necesară victimelor şi 
potenţialelor victime, precum şi se pune sub semnul întrebării durabilitatea acestor 
servicii. 
 

Tabelul 14. Obstacole în implementarea politicilor din domeniul prevenirii şi combaterii TFU 

Lipsuri şi obstacole 
Tip de beneficiar: 

Victime Potenţiale 
victime 

1. Serviciile disponibile nu sunt popularizate/ este nevoie 
de diseminare  41,17% 47,05% 

2. Insuficienţa prestatorilor de servicii în domeniul 
protecţiei împotriva TFU 47,61% 42,85% 

3. Pregătirea insuficientă a prestatorilor de servicii în 
domeniul protecţiei împotriva TFU 37,5% 43,75% 

4. Lipsa unei coordonări între prestatorii de servicii şi APL 41,17% 47,05% 
5. Insuficienţa/ lipsa resurselor financiare pentru APL 50,% 43,75% 
6. Capaciatate slabă a APL de a planifica resurse financiare 
pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU  45,0% 45,0% 

7. Insuficienţa/ lipsa resurselor financiare pentru ONG 38,09% 52,38% 
8. Lipsa serviciilor de consiliere/ asistenţă psihologică 50,0% 37,5% 
9. Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă socială  60,0% 40,0% 
10. Insuficienţa/ lipsa serviciilor medicale 50,0% 41,66% 
11. Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă şi protecţie 
juridică 62,5% 12,5% 

12. Insuficienţa/ lipsa spaţiilor special amenajate în procesul 
de audiere  46,15% 46,15% 

13. Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă în abilitarea 
economică (angajare în câmpul muncii şi autoangajare) 53,84% 30,76% 

14. Insuficienţa serviciilor de asistenţă în documentare  50,0% 50,0% 
15. Insuficienţa informaţiei despre servicii  50,0% 35,71% 
 
Luând în calcul cele menţionate mai sus, studiul subliniază şi dorinţa de implicare şi 
activităţile relevante la implementarea politicilor prevenirii şi combaterii TFU, 
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pentru perioada următorilor 4 ani, din partea sectorului asociativ, care sânt 
menţionate mai jos: 
 Da-66,66%: instruire în domeniul antreprenoriatului, campanii informaţionale în 

instituţiile de învăţământ, conferinţe, informare şi sensibilizare pentru 
profesionişti (sectorul educaţie, social, medical), traininguri pentru copii şi 
adolescenţi, informare şi instruire pentru părinţi şi îngrijitori, dezbateri publice în 
domeniul TFU, extinderea serviciilor prestate, asistenţă juridică, asistenţă 
psihologică, workshopuri, conferinţe, centrul de criză, angajare în câmpul 
muncii,  

 În proces de elaborare - 27,77%: programe pentru instruire în domeniul 
prevenirii TFU, migraţiei ilegale, echipa mobilă regională Nord, Centrul de 
prevenire a traficului de fiinţe umane or. Cahul. 

 Nu - 5,55%. 
 

Şi, ca aceste activităţi să fie posibil de realizat, şi ca ONG să contribuie eficient la 
implementarea politicilor prevenirii şi combaterii TFU, acestea au menţionat 
următoarele necesităţi: 
 O mai bună coordonare interinstituţională şi intersectorială - 77,77%. 
 Acces la resurse financiare din partea statului şi organizaţiile donatoare pentru 

dezvoltarea proiectelor ce ar contribui la diminuarea numărului victimelor 
traficului - 72,22%. 

 O mai bună implicare a altor actori de dezvoltare, precum organizaţiile 
internaţionale, organizaţiile societăţii civile, sectorul privat - 66,66%. 

 Mai multă informaţie despre implicarea organizaţiilor societăţii civile şi sectorul 
privat în realizarea politicilor din domeniu - 38,88%. 

 Date statistice privind gradul de implementare şi a progresului înregistrat - 
27,77%. 

 
3.4 Colaborarea societăţii civile cu autorităţile publice locale, precum şi alte 
instituţii publice în vederea prevenirii traficului de fiinţe umane 
 
Din numărul total de ONG respondente 83,34% au menţionat că implică în procesul 
de implementare a politicilor din domeniu şi alţi actori de dezvoltare, precum, APL 
nivel I şi II, alte instituţii publice de interes local, în mod special acestea au 
menţionat: Direcţiile de educaţie, Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi 
Sportului, asistenţi sociali comunitari, manageri şi profesori şcolari, Inspectoratul de 
Poliţie din r. Ialoveni, r. Anenii-Noi, r. Comrat, Liceul Teoretic ”A.Puşkin”, Liceul 
Teoretic ”M.Eminescu” din or. Anenii Noi, Liceul Teorectic ”V.Alecsandri” din m. 
Chişinău, Liceul Teoretic ”Minerva” din mun. Chişinău, Universitatea Pedagogică 
de Stat din Moldova, Universitatea Agrară de Stat, instituţii de învăţământ 
preuniversitar, medici de familie, asistenţi medicali, angajaţi ai poliţiei, APL I, 
Teatrul Muzical Dramatic din or. Cahul, agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de 
muncă. 
 
Ca forme de cooperare cu instituţiile guvernamentale, din cele enumerate mai jos, 
care sânt relevante pentru ONG, în vederea contribuirii la prevenirea şi combaterea 
TFU au fost menţionate:  
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 Training-uri-38,88%; 
 Granturi-33,33%; 
 Workshop-uri, conferinţe, dezbateri-33,33%; 
 Grupuri de lucru, grupuri speciale de lucru naţionale, grupuri consultative-

33,33%; 
 Campanii de informare şi produse de promovare-27,77%; 
 Campanii de advocacy-22,22%; 
 Studii de cercetare-16,66%; 
 Rapoarte sectoriale-11,11%; 
 Baze de date-5,55%. 
 
Drept exemplu poate servi activitatea desfăşurată de 20 ani a A.O Junior 
Achievement Moldova.  

Studiu de caz 
Junior Achievement Moldova  este o asociaţie obştească a cărei misiune constă în 
motivarea şi pregătirea tinerei generaţii pentru a se afirma în economia de piaţă. 
De la înregistrarea organizaţiei, în programele JA Moldova de formare 
antreprenorială, au participat peste 195 000 elevi şi circa 1800 profesori. În 
colaborare cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi direcţiile de educaţie 
teritoriale, şi cu susţinerea financiară a donatorilor, programele JA Moldova sunt 
oferite multor instituţii preuniversitare din întreaga ţară, una dintre acestea fiind 
disciplina opţională  – Educaţia economică şi antreprenorială, care are un 
curriculum,  în bază de competenţe pentru toate treptele de şcolaritate şi  aprobat 
de Consiliul Naţional pentru Curriculum. 
Programele JA de educaţie economică şi antreprenorială cultivă o gândire aplicată 
la realitate, o atitudine pozitivă faţă de viaţă, de iniţiativă şi de implicare în 
activităţile comunităţii. Prin simulări la calculator sau în clasă, jocuri de rol,  
analiză şi studii de caz, elevii învaţă experimentând roluri din viaţa reală:, angajat, 
antreprenor. 
În cadrul programelor de educaţie economică şi antreprenorială, oferite de JA 
Moldova, profesorul şi elevul învaţă prin acţiune, prin activităţile de tip ”learning 
by doing”, desfăşurate în clasă. De asemenea, interacţiunea cu consultanţii din 
comunitatea de afaceri, îi ajută pe tineri să dobândească competenţe esenţiale 
pentru viaţă, experienţe.  
Pentru a oferi tinerilor oportunităţi de a dezvolta o afacere după absolvirea 
instituţiilor de învățământ şi pentru a preveni situaţiile de risc în care se pot afla 
aceştia, JA Moldova dezvoltă activităţi cum ar fi: Compania şcolară, Mini firma 
şcolară, Profesionişti şi Debutanţi, Cluburi de dezbateri pentru tineri, Tabere de 
vară, Innovation Camp, etc. 
Sursa: www.jamoldova.org.md 
 
Cu privire la colaborarea cu mass-media şi metodele prin care ONG informează 
populaţia despre serviciile prestate potenţialelor victime şi victimelor TFU, 94,11% 
dintre aceşteaau menţionat:dezbateri publice, mese rotunde, training-uri, concerte, 
comparativ cu CT care au menţionat cu preponderenţă articolele sau interviurile în 
ziare.Şi în cazul ONG-lor, e de menţionat o necesitate de diversificare ametodelor/ 
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instrumentelor în scopul asigurării unei diseminări a informaţiei respective cu acces 
pentru grupurile de risc. 
 

Tabelul 15. Metode de sensibilizare a populaţiiei despre serviciile prestate de către ONG 
METODE Da Nu 

1. Dezbateri publice, mese rotunde, training-uri, concerte 94,11% 5,88% 
2. Articole sau interviuri în ziare 61,11% 31,25% 
3. Pagina web 60% 40% 
4. Emisiuni sau interviuri la radio 50% 50% 
5. Informarea cetăţenilor prin diseminarea informaţiei în 
nominal (ex. Prin intermediul poştaşului, a angajaţilor 
primăriei etc.) 

50% 50% 

6. Plasarea anunţurilor  în locurile publice din comunitate 50% 50% 
7. Emisiuni sau interviuri la TV 37,5% 62,5% 
8. Altceva, indicaţi ce anume: elaborarea şi distribuirea 
pliantelor, ore de informare 71,42% 28,57% 

 
Doar 25% dintre ONG au menţionat că în mare măsură EMT se implică în 
prevenirea şi combaterea TFU, cu toate că aceștia în virtutea cadrului legal sânt 
responsabili să acţioneze şi să răspundă promit situaţiilor depistate. Potrivit opiniei 
ONG-lor,  66,66% dintre psihologi şi pedagogi nu se implică deloc în prevenirea şi 
combaterea TFU, fapt ce denotă o necesitate a consolidării capacităţii acestora pe 
segmentul prevenirii şi combaterii TFU. 
 
Cu toate că rudele, prietenii şi vecinii sânt cei mai apropiaţi potenţialelor victime şi 
victimelor TFU, ei nu se implică în mare măsură în susţinerea acestora, fapt ce 
denotă o necesitate a sensibilizării societăţii în întregime în scopul implicării în 
sesizarea cazurilor, chiar poate şi acordarea susţinerii respective pentru potenţialele 
şi victimele TFU. 
 

Tabelul 16. Instituţii/ entităţi care se implică în prevenirea şi combaterea TFU 
 În mare 

măsură 

Într-o 
oarecare 
măsură 

În mică 
măsură Deloc 

1.rude 13,33% 53,33% 26,66% 6,66% 
2.prieteni/ vecini 21,42% 50,0% 35,71% 7,14% 
3.organizaţii non-guvernamentale 46,66% 53,33%   
4.colaboratori ai primăriei, inclusiv 
primarul 5,55% 50,0% 27,77% 16,68% 

5.angajaţi ai poliţiei   31,25% 43,75% 25,0%  
6.consiliul local/raional/municipal 13,33% 40,0% 33,33% 13,34% 
7.biserica/confesiuni religioase 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% 
8.liderii neformali din comunitate  25,0% 25,0% 50,0% 
9.instituţii medico-sanitare publice 16,66% 31,25% 50% 2,09% 
10.judecătoria 25% 25% 31,25% 18,75% 
11.procuratura 29,41% 35,29% 17,64% 17,66% 
12.asistenţi sociali 37,5% 50,0% 12,5%  
13.instituţii de învăţământ 44,44% 33,33% 22,22%  
14.agenţi economici  26,66% 6,68% 66,66% 
15.echipa multidisciplinară   25% 50% 6,25% 18,75% 
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16.mediatori comunitari   30,76% 15,38% 53,84% 
17.parajurişti   33,33% 25% 41,66% 
18.altele: psihologi, pedagogi 33,33%   66,66% 
 
La acest subcapitol, ONG au menţionat şi cele mai eficiente acţiuni/programe 
implementate în perioada 2012-2015 de către instituţiile guvernamentale cu interes 
local în vederea prevenirii şi combaterii TFU. Şi în opinia respondenţilor acestea 
sunt: 

- Disciplina opţională Educaţie economică şi antreprenorială pentru instituţiile 
preuniversitare. 

- Organizarea centrelor pentru protecţia victimelor. 
- Campania „Săptămâna de luptă împotriva TFU”. 
- Ateliere de lucru regionale în vederea consolidării capacităţilor CT. 
- Campanii de sensibilizare, inclusiv de promovare a liniei fierbinţi 080077777. 
- Planul naţional de prevenire şi combatere a TFU. 
- Hotărârea Guvernului nr. 257, din 05.12.2008 privind aprobarea Strategiei 
Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni privind 
implementarea SNR de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe anii 2009–2011. 

- Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr.241-XVI din 
20.10.2005. 

- Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, nr.45-XIV din 
01.03.2007. 

 
 

Studiu de caz 
Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova 
(CIDDC) este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în  anul 1999. Toate 
programele pe care le elaborează şi le implementează sânt bazate pe cercetări şi 
drepturile copilului. CIDDC oferă acces la informaţii în domeniul drepturilor 
copilului tuturor părţilor interesate şi/sau responsabile. 
 
Intervenţiile CIDDC se bazează pe Convenţia ONU privind Drepturile Copilului 
(CDC) şi se axează pe următoarele 5 domenii: 
 Participarea copiilor în procesele de luare a deciziilor, 
 Mediul familial,, 
 Educaţie, 
 Protecţia copiilor împotriva tuturor formelor de violenţă, 
 Protecţia copiilor împotriva traficului şi a exploatării economice. 
Aceste domenii sânt la fel de interconectate şi interdependente, ca şi drepturile 
copilului cărora le corespund. 
 
CIDDC contribuie la realizarea drepturilor copilului, în special, prin: 
  Susţinerea participării copiilor în procesul de monitorizare a CDC; 
  Producerea materialelor şi instrumentelor, atât pentru copii, cât şi pentru 

adulţi, privind esenţa şi aspectele drepturilor copilului; 
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  Consolidarea capacităţilor profesioniştilor care lucrează cu copiii, prin 
desfăşurarea instruirilor privind drepturile copilului; 

  Dezvoltarea capacităţilor instituţiilor responsabile pentru implementarea 
drepturilor copilului. 

 Strategia priorităţilor CIDDC 2011-2015  
 

Activităţi de prevenire şi combatere a TFU 
1. Program de training pentru copii şi adolescenţi în domeniul dezvoltării 
deprinderilor de viaţă şi prevenirii riscurilor sociale; 
2. Program de training pentru pedagogi, asistenţi sociali în domeniul asistării 
copiilor şi tinerilor fără îngrijire părintească; 
3. Program de suport pentru copiii rămaşi fără îngrijire părintească în continuarea 
studiilor profesionale; 
4. Program de training pentru profesioniştii care lucrează cu copiii migranţilor;  
5. Dezvoltate materiale pentru profesionişti, părinţi şi îngrijitori, copii 
- Ghid pentru profesioniştii care lucrează cu copiii singuri acasă (rom., rus.);  
- COPILUL MEU E SINGUR ACASA. Carte pentru părinţi care pleacă la muncă 
în străinătate (rom., rus.);  
- COPII SINGURI ACASA. Carte pentru persoanele care au grijă de copii cu 
părinţi plecaţi în străinătate (rom., rus.);   
- SINGUR ACASA. Carte de buzunar pentru fete şi băieţi cu părinţi plecaţi în 
străinătate (rom., rus.); 
- Agenda pentru Adolescenţi.  
Sursa:http://www.childrights.md 
 

3.5 Concluzii 
 
Cu toate că mai multe companii private din Republica Moldova au aderat la Pactul 
Global, acestea până în prezent nu sânt dispuse să devină parteneri ai ONG în 
realizarea acţiunilor de responsabilitate socială, în mod special pe prevenirea şi 
combaterea TFU. Din informaţia din mass-media am putea desprinde unele elemente 
ce ţin de colaborarea sectorului privat cu ONG, dar în foarte puţine cazuri (în acest 
sens nu există careva studii). 
 
Atât respondenţii CT, cât şi ONG au menţionat că mediatorii comunitari, parajuriştii, 
biserica/ confesiunile religioase, liderii neformali din comunitate rămân unii din 
partenerii a căror capacităţi nu au fost explorate îndeajuns în vederea colaborării în 
subiectul prevenirii şi combaterii TFU. 
 
Cu toate că ONG au interes pe segment şi se implică, totuşi 52,38% vorbesc 
despreinsuficienţa/ lipsa resurselor financiare pentru ONG, fapt ce poate determina 
nesiguranţa în acordarea serviciilor de calitate şi în mărimea necesară victimelor şi 
potenţialelor victime, precum şi se pune sub semnul întrebării durabilitatea acestor 
servicii. 
Lipsa/insuficienţa serviciilor de asistenţă socială, psihologică şi medicală pentru 
victime constituie dificultăţile majore. De fapt aceste probleme au fost determinate şi 
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de către CT, fapt ce ne sugerează că într-adevăr acestea constituie o problemă şi 
necesită soluţii concrete. 
 
Capitolul 4: Recomandări 

 
I. Recomandări generale: 
1. Revederea structurii CT în contextul luării în calcul a existenţei mai multor 
instituţii de coordonare în domeniul social la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale de nivelul II. 
2. Analiza şi stabilirea unui spectru mai larg de actori în componenţa CT, ţinând cont 
de concluziile studiului în cauză. De asemenea, este necesar să se ţină cont de faptul 
că urmare a alegerilor locale generale din iunie 2015, componenţa tuturor Comisiilor 
teritoriale necesită a fi revăzută şi de inclus în mod prioritar, ca membri ale acestora 
câte un inspector al muncii, care se află în fiecare unitate administrativ-teritorială.  
3.Examinarea posibilităţii stabilirii unui secretariat al CT, remunerat în limita 
resurselor financiare disponibile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în 
vederea asigurării continuităţii activităţilor, precum şi realizarea deciziilor CT. 
4. Eficientizarea activităţii CT, care sânt la moment neactive, prin implicarea directă 
şi cu participarea nemijlocită la şedinţele CT a SP CN CTFU. 
5.Asigurarea ghidării metodologice a CT din partea SP CN CTFU,  în vederea 
asigurării durabilităţii implementării politicilor naţionale antitrafic la nivel local. 
6.Revizuirea cadrului normativ pentru îmbunătăţirea activităţii şi funcţionalităţii CT 
şi ajustarea acestuia la recentul cadru normativ aprobat de către Guvern. 
7. Instruirea membrilor CT la următoarele subiecte: 
 atragerea de fonduri, scriere de proiecte; 
 mecanismul de planificare a resurselor financiare pentru asistenţa şi protecţia 

victimelor TFU; 
 mecanisme de conlucrare eficientă între actori, inclusiv cu structurile de forţă; 
 practici europene de prevenire şi combatere a TFU; 
 tehnici şi metode de identificare a victimelor TFU; 
 metode inovative de informare a populaţiei despre consecinţele TFU; 
 servicii de care pot beneficia victimele TFU şi potenţialele victime; 
 migraţia forţei de muncă, inclusiv migraţia ilegală sub aspectul respectării 

drepturilor omului; 
 cadrul legal cu privire la prevenirea şi combaterea TFU; 
 planificarea eficientă a activităţilor CT; 
 metode de traversare legală a frontierei de stat; 
 rolul organelor de drept în implementarea SNR, colaborarea interinstituţională şi 

intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii TFU; 
 accesarea serviciilor unui jurist de către victima TFU. 

 
8. Implicarea de către CT a ONG active din comunităţile date în vederea creării 
parteneriatelor pe segmentul prevenirii TFU, excluderii dublărilor, consolidării 
eforturilor şi eficientizării resurselor financiare. 
9.Utilizarea metodelor şi instrumentelor atât tradiţionale, cît şi inovate în 
promovarea de către CT a mesajelor şi informaţiilor cu privire la sensibilizarea 
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cetăţenilor referitor la prevenirea TFU, precum şi serviciile disponibile ce pot fi 
accesate de către potenţialele victime şi victimele TFU. 
10.Crearea de parteneriate dintre CT şi mass-media în vederea sensibilizării 
populaţiei cu privire la serviciile prestate de către instituţiile membre a CT 
potenţialelor victime şi victimelor  TFU, precum şi promovarea activităţilor realizate 
de către CT. 
11. Elaborarea materialelor informaţionale  cu referire la drepturile cetăţenilor, în 
mod special al copiilor, privind posibilitatea raportării cazurilor şi situaţiilor 
depistate şi diseminarea acestora. 
12. O mai bună coordonare interinstituţională şi intersectorială la nivel local în 
scopul eficientizării procesului de implementarea politicilor prevenirii şi combaterii 
TFU. 
13. Dezvoltarea de către APL în parteneriat cu alţi actori cointeresaţi a serviciilor de 
asistenţă socială, psihologică şi medicală, deoarece insuficienţa acestora constituie 
dificultăţile majore în susţinerea potenţialelor victime şi victimelor TFU, în opinia  
respondenţilor din partea CT şi a ONG.   
14.Revederea cadrului legal cu privirea la atribuţiile APL de nivelul I pe segmentul 
implicării în prevenirea şi combaterea TFU, implicarea acestora mai activă în 
prevenirea situaţiilor de risc, dezvoltarea de către aceştea a diferitor parteneriate, 
precum şi instruirea  reprezentanţilor APL. 
15.  Examinarea posibilităţii stabilirii în bugetul anual a resurselor financiare în 
vederea susţinerii victimelorşi potenţialelor victime ale TFU, de către APL I. 
16. Crearea unei platforme de interacţiune a ONG-urilor active din domeniul 
prevenirii şi combaterii TFU.  
17. Rămîne ca o prioritate şi unele dintre recomandările Raportului naţional în 
domeniul preveniriri şi combaterii TFU pentru 2014, şi anume: 
 Consolidarea mecanismelor (SNR) de acordare necondiţionată a serviciilor de 

asistenţă victimelor TFU  şi monitorizarea cazurilor post asistenţă /reintegrare; 
 Instituţionalizarea mecanismelor de plasament în regim de urgenţă pentru 

victimele TFU adult/copil; 
  Fortificarea SNR, în special pe segmentul de reintegrare profesională; 
  Dezvoltarea mecanismelor viabile de abilitare profesională şi integrare eficientă în 

câmpul muncii, inclusiv prin implicarea mediului privat. 
18. Urmare a misiunii de evaluare a experţilor GRETA din 11-15 mai 2015 se 
recomandă transferarea graduală a finanţării serviciilor cheie în resposabilitatea 
statului. Chiar dacă există un buget limitat, trebuie să fie gestionat astfel încît să fie 
acoperite cele mai solicitate servicii. Tot în acest context, au subliniat şi efectul 
politicii de descentralizare asupra asigurării continuităţii serviciilor şi programelor 
deja existente.  
II. Recomandările respondenţilor pentru o implicare eficientă/activă în dezvoltarea 
şi implementarea de programe/servicii/acţiuni ce ar contribui la implementarea 
politicilor din domeniu 
 

 ONG: 
 

CT: 

 Comisia teritorială: Comisia teritorială: 
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 supervizarea comisiilor teritoriale,
  
 cercetarea calităţii prestării 
serviciilor, 
 instruirea specialiştilor,  
 majorarea salariului,  
  
 schimburi de experienţă în alte 
ţări,  
 asigurarea într-o măsură mai mare 
a vizibilităţii despre acţiunile şi 
activităţile CT, 
 elaborarea unui plan de acţiuni 
anul realist şi să îl realizeze 
consecvent, 
 propunerea în calitate de membru 
al CT persoane atât de nivel 
decizional, cât şi de nivel executiv, 
 alocarea unui buget pentru 
realizarea planului anual, 
 convocarea şedinţelor lucrative şi 
eficiente, 
 monitorizarea şi evaluarea 
activităţii CT, 
 şedinţe de lucru trimestriale ale 
CT cu analiza situaţiei din fiecare 
comună din raion, 
 petrecerea şedinţelor în teritoriu 
unde se evaluează situaţia TFU, 
 crearea bazei de date a 
potenţialelor victime şi despre 
traficanţi, 
 conlucrarea cu poliţia şi APL I în 
scopul schimbului de informaţie, 
 acţiuni promoţionale şi de 
informare, 
 consolidarea cooperării între 
agenţiile responsabile pentru 
prevenirea şi combaterea TFU, 
 implementarea activităţilor 
transparent în condiţiile 
regulamentului de activitate a CT, 
 consolidarea cooperării cu 
societatea civilă,  
 organizarea mai multor activităţi 
de informare şi sensibilizare, 

 remunerarea membrilor, 
 desfăşurarea cercetărilor în domeniu, 
 organizarea instruirilor, 
 organizarea întrunirilor periodice, 
 colaborare mai strânsă între serviciile 

conexe,  
 implicarea tuturor actorilor relevanţi în 

implementarea politicilor din domeniu, 
 organizarea campaniilor de informare, 

seminare, traininguri, 
 comunicare eficientă, 
 formarea resurselor umane în domeniul 

prevenirii TFU şi asistenţei victimelor 
şi potenţialelor victime ale TFU, 

 lucrul în echipă, fiecare cu atribuţiile şi 
competenţele conform cadrului legal, 

 identificarea agenţilor economici 
cointeresaţi să susţină campaniile 
antitrafic, 

 implicarea activă a societăţii civile în 
serviciile şi acţiunile ce ar reduce 
numărul potenţialelor victime, 

 evaluarea anuală a activităţii tuturor 
membrilor comisiei cu raportarea 
situaţiei pe fiecare compartiment şi 
elucidarea resurselor, 

 fiecare membru de a contribui eficient 
conform competenţei în asistenţa 
VTFU, 

 coordonarea eficientă a activităţilor de 
prevenire şi combatere a TFU, 
conform Planului aprobat, 

 colaborarea cu APC, organele de drept, 
ONG în scopul acordării protecţiei şi 
asistenţei VTFU, 

 organizarea campaniilor de informare, 
seminare, întruniri în scopul informării 
populaţiei despre consecinţele 
migraţiei ilegale şi ale TFU, 

 prezentarea periodică a unui raport 
public asupra situaţiei din domeniul 
TFU şi iniţierea unor dezbateri publice 
pe marginea acestuia. 
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 activitate efectivă, dar nu formală. 
 

 b. Organizaţiile societăţii civile: 
 instruirea specialiştilor în vederea 
dezvoltării abilităţilor de planificare 
a acţiunilor pentru combaterea TFU 
(Managementul Proiectelor), 
 conlucrarea mai eficient cu 
autorităţile publice locale, 
    
 organizarea de instruiri în alte ţări 
pentru a veni în R. Moldova şi a 
împărtăşi practicile bune la noi în 
ţară, 
 venirea cu propuneri noi spre 
îmbunătăţirea standardelor de 
calitate a serviciului pentru 
combaterea TFU,   
 unificarea eforturilor şi realizarea 
în comun a acţiunilor, 
 contribuirea la realizarea Planului 
anual de acţiuni al CT, 
 monitorizarea activităţii CT, 
 comunicarea continuă cu 
instituţiile statului în vederea 
fortificării eforturilor pentru 
prevenirea şi combaterea TFU, 
violenţei, mugraţiei ilegale, 
 acordarea consultaţiilor 
potenţialelor victime şi victimelor 
TFU, 
 extinderea activităţilor pentru  a 
oferi suport informaţional pentru 
potenţialele victime ale TFU, 
 extinderea activităţilor menite să 
ajute victimele: psihologic, 
medical, social, 
 îmbunătăţirea abilităţilor în 
domeniul protecţiei victimelor 
TFU, 
 extinderea cooperării cu CT, 
 contribuţie mai mare la realizarea 
acţiunilor de prevenire a TFU, 
 determinarea unei organizaţii 
neguvernamentale în vederea 

b. Organizaţiile societăţii civile: 
 susţinerea financiară din partea 

statului, 
 oferirea de consultaţii, 
 campanii de informare, mai ales în 

localităţile rurale, 
 deplasări în teritoriu pentru instruirea 

la locul de trai, pentru informare 
despre riscurile migraţiei ilegale, 
 implicarea activă a comunităţii, 
 implicare mai activă în procesul de 

identificare a cazurilor sau 
potenţialelor cazuri de trafic, 
 conlucrarea eficientă cu toţi actorii 

întru soluţionarea problemelor 
victimelor TFU, 
 instituţionalizarea mecanismelor de 

plasament în regim de urgenţă pentru 
VTFU, 
 implicare mai activă în viaţa societăţii, 

cu susţinerea APL, 
 colaborare intersectorială, 
 ajutor în vederea recuperării fizice şi 

psihice a VTFU, asistenţă în 
reintegrarea lor socială, 
 monitorizarea şi evaluarea periodică a 

activităţilor de prevenire şi combatere 
a TFU, realizate în teritoriu,  
 acordarea asistenţei informaţionale, 

organizatorice şi practice organelor 
teritoriale de stat şi private implicate în 
prevenirea TFU, 
 organizarea campaniilor 

informaţionale, seminare şi întruniri în 
scopul informării populaţiei despre 
consecinţele migraţiei ilegale şi TFU, 
 formare de formatori voluntari, 
 contact mai aproape cu populaţia şi 

mai puţine activităţi formale,  
 susţinerea acţiunilor CT, 
 să dea dovadă de un activism civic mai 

pronunţat, să insiste, prin diverse 
acţiuni de informare şi sensibilizare a 
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creării unui Centru de prevenire a 
TFU. 
 

 

comunităţii, despre un mod de viaţă 
nonviolent, egalitate de gen, 
neimplicarea copiilor la munci grele, 
încălcarea drepturilor omului. 

 d. Autorităţile publice locale, 
nivelul I: 
 majorarea salariilor,  
  
 sancţionarea specialiştilor care 
nu-şi îndeplinesc atribuţiile de 
serviciu conform regulamentului, 
 susţinerea financiară a acestui 
proces/finanţarea diverselor 
activităţi, 
 programele şi strategiile aplicate 
să corespundă situaţiei, 
necesităţilor şi realităţii economice 
concrete specifice ţării şi 
mentalităţii noastre, 
 instruirea specialiştilor înainte de 
implementarea strategiilor şi 
programelor, 
 atitudine serioasă şi responsabilă 
faţă de convocarea şi lucrul CT, 
 oferirea unui buget anual în baza 
Planului de acţiuni, 
 realizarea prevederilor legislaţiei 
naţionale, 
 respectarea legilor din domeniul 
prevenirii şi combaterii TFU, 
 intensificarea eforturilor pentru 
combaterea violenţei şi a TFU, 
 promovarea în mod activ a 
femeilor în procesul decizional, 
 consolidarea cooperării cu ONG, 
 cunoaşterea cadrului legal ce ţine 
de prevenirea şi combaterea TFU. 

 

d. Autorităţile publice locale, nivelul 
I: 
 organizarea campaniilor de 
informare, 
 acordarea resurselor financiare 
suficiente pentru buna implementarea 
politicilor din domeniul TFU,  
 implicarea mai activă în scopul 
soluţionării problemelor sociale, 
 colaborare mai strânsă dintre APL şi 
ONG în procesul de identificare a 
cazurilor de trafic şi acordarea de 
suport necesar victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU, 
 aprobarea strategiilor şi planurilor 
locale de susţinere  a victimelor TFU, 
inclusiv crearea de Centre specializate  
, 
 încurajarea şi abilitarea economică a 
persoanelor vulnerabile, 
 obligarea APL de a crea servicii 
destinate victimelor TFU, 
 oferirea suportului pentru VTFU, 
 colaborarea cu APC, organele de 
drept, ONG în scopul acordării 
protecţiei şi asistenţei VTFU, 
 colaborarea cu comisiile similare din 
alte unităţi teritorial-administrative 
referitor la implementarea planurilor 
de acţiuni, 
  instruirea funcţionarilor responsabili 
de prevenirea şi combaterea TFU,  
 definirea clară a unor atribuţii a 
acestora, deoarece sânt primii care 
intră în contact cu potenţialele victime 
şi victimele TFU, 
 analiza modului de trai a familiilor 
vulnerabile, a copiilor unde părinţii 
sânt plecaţi peste hotarele ţării, 
 alocarea resurselor financiare pentru 
asigurarea activităţii EMT, 
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 prevenirea terţială a abuzului faţă de 
copii. 

 Organizaţiile internaţionale 
(donatori) : 
 organizarea „târgurilor” de 
selectare a organizaţiilor care 
merită să primească finanţare şi să 
dezvolte servicii noi de prevenire şi 
combatere a TFU,   
 oferirea granturilor pentru 
punerea în aplicare a Planului local 
de acţiuni al CT în bază de concurs 
deschis, 
 monitorizarea activităţii CT, 
 susţinerea dezvoltării micului 
business, 
 susţinerea dezvoltării serviciilor 
psihologice, 
 finanţarea desfăşurării 
Campaniilor informaţionale, 
 alocarea de fonduri pentru 
prevenirea şi combaterea TFU-, 
 susţinerea proiectelor şi 
organizaţiilor nou create şi a 
grupurilor de iniţiativă, 
 realizarea acţiunilor relevante 
pentru acces la resurse financiare, 
 încheierea acordurilor de 
parteneriat cu ONG,  
 finanţarea directă a ONG care 
lucrează în acest domeniu. 

 

Organizaţiile internaţionale 
(donatori) : 
 implicarea în toate raionale din ţară, 
 crearea de noi locuri de muncă la sate, 
oportunităţi de iniţieri în afaceri pentru 
persoanele cu posibilităţi materiale 
extrem de scăzute, 
 elaborarea şi diseminarea materialelor 
informative privind fenomenul TFU, 
 desfăşurarea de seminare, traininguri 
referitor la experienţa altor state,  
 susţinerea şi pe viitor a RM la 
soluţionarea problemelor şi integrarea în 
viaţa socială a VTFU: financiar, 
granturi, echipament, instruiri, schimb 
de experienţă, 
 susţinerea CT în realizarea politicilor 
în domeniul anti-trafic, 
 finanţarea elaborării materialelor de 
suport pentru membrii CT, 
 cooperarea cu APL şi organele 
competente în crearea Centrelor de 
asistenţă şi protecţie a victimelor TFU, 
 acordarea asistenţei tehnice şi 
financiare la elaborarea programelor de 
cercetare, analiză şi colectare a datelor 
statistice, 
 susţinere în organizarea Campaniilor 
de informare, seminare şi întruniri în 
scopul informării populaţiei, 
 asigurarea schimbului de experienţă, 
 organizarea campaniilor de advocasy, 
 finanţarea CT raionale/municipale, 
 susţinerea materială a VTFU, 
 diseminarea informaţiei despre bunele 
practici în prevenirea TFU. 
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ANEXA nr. 1 
Tipul de contribuţie al instituţiilor membre a CT la implementarea politicilor 
prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, după cum urmează: 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ocupării forţei de muncă: 
 Elaborarea Strategiilor -20,0% 
 Elaborarea Planurilor de Acţiuni – 40,0% 
 Finanţare-6,66% 
 Campanii de informare şi promovare -60,0% 
 Training-uri-53,33% 
 Workshop-uri, conferinţe, dezbateri-60,0% 
 Grupuri de lucru, consultări  
 Expertiză specifică (Vă rugăm să specificaţi)-0% 
 altele (Vă rugăm să specificaţi) -6,67%,prestari deservicii,  
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului asistenţă socială şi protecţia familiei: 
 Elaborarea Strategiilor -14,81% 
 Elaborarea Planurilor de Acţiuni -51,85% 
 Finanţare-7,40% 
 Campanii de informare şi promovare -88,88% 
 Training-uri-62,5% 
 Workshop-uri, conferinţe, dezbateri-12,5% 
  Grupuri de lucru, consultări-44,44%  
 Expertiză specifică (Vă rugăm să specificaţi): asistenţă specializată victimelor şi potenţialelor 

victime, -3,70% 
 altele (Vă rugăm să specificaţi) : expoziţii de desen, vizionarea filmelor la temă, 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului educaţie, tineret, cultură şi sport: 
 Elaborarea Strategiilor -4,16% 
 Elaborarea Planurilor de Acţiuni-62,5% 
 Finanţare-8,33% 
 Campanii de informare şi promovare-75,0% 
 Training-uri-45,83% 
 Workshop-uri, conferinţe, dezbateri-37,5% 
  Grupuri de lucru, consultări -37,5% 
 Expertiză specifică (Vă rugăm să specificaţi)-0% 
 altele (Vă rugăm să specificaţi) -0% 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ordine 
publică/procuratura/judecătoria/securitatea: 
 Elaborarea Strategiilor -15,0% 
 Elaborarea Planurilor de Acţiuni -40,0% 
 Finanţare-0% 
 Campanii de informare şi promovare -55,0% 
 Training-uri-5,0% 
 Workshop-uri, conferinţe, dezbateri-5,0% 
 Grupuri de lucru, consultări -40,0% 
 Expertiză specifică (Vă rugăm să specificaţi)-0% 
 altele (Vă rugăm să specificaţi): 25,0%, prevenirea şi combaterea TFU, depistarea, curmarea şi 

identificarea subiecţilor implicaţi în activitatea de TFU, precum şi victimele acestora, lecţii în 
diferite instituţii privind TFU, investigarea  cazurilor TFU. 

Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului sănătate: 
 Elaborarea Strategiilor -12,5% 
 Elaborarea Planurilor de Acţiuni -50,0% 
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 Finanţare-6,25% 
 Campanii de informare şi promovare-87,5%  
 Training-uri-31,25% 
 Workshop-uri, conferinţe, dezbateri-12,5% 
 Grupuri de lucru, consultări -31,25% 
 Expertiză specifică (Vă rugăm să specificaţi): 12,5% conferinţe, 
 altele (Vă rugăm să specificaţi): 6,25%, acordarea asistenţei medicale victimelor, 
Membri ai CT reprezentanţi ai inspecţiei teritoriale a muncii: 
 Elaborarea Strategiilor  
 Elaborarea Planurilor de Acţiuni-20,0% 
 Finanţare 
 Campanii de informare şi promovare -20,0% 
 Training-uri-20,0% 
 Workshop-uri, conferinţe, dezbateri-0% 
  Grupuri de lucru, consultări -80,0% 
 Expertiză specifică (Vă rugăm să specificaţi)-0% 
 altele (Vă rugăm să specificaţi) -0% 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului evidenţă şi documentarea populaţiei: 
 Elaborarea Strategiilor -20,0% 
 Elaborarea Planurilor de Acţiuni - 10,0% 
 Finanţare-0% 
 Campanii de informare şi promovare -60,0% 
 Training-uri-10,0% 
 Workshop-uri, conferinţe, dezbateri-0% 
 Grupuri de lucru, consultări-50,0% 
 Expertiză specifică (Vă rugăm să specificaţi)-0% 
 altele (Vă rugăm să specificaţi)-0% 
Membri ai CT reprezentanţi ai Consiliilor raionale/municipale: 
 Elaborarea Strategiilor -13,63% 
 Elaborarea Planurilor de Acţiuni -59,09% 
 Finanţare-22,72% 
 Campanii de informare şi promovare -50,0% 
 Training-uri-27,27% 
 Workshop-uri, conferinţe, dezbateri-9,09% 
 Grupuri de lucru, consultări -36,36% 
 Expertiză specifică (Vă rugăm să specificaţi)-0% 
 altele (Vă rugăm să specificaţi)-0% 

 
ANEXA nr. 2 

Tipuri de asistenţă oferite de către instituţiile membre ale CT victimelor şi 
potenţialelor voctime ale TFU, după cum urmează: 
Membri ai CT reprezentanţi ai  domeniul ocupării forţei de muncă: 

Tipuri de asistenţă 
Oferim Am putea 

oferi 

Nu oferim şi 
nu am putea 

oferi 
1.Servicii de informare 93,33%   
2.Servicii psihologice 20,0% 46,66%  
3.Servicii de asistenţă socială 6,66% 46,66%  
4.Servicii medicale    46,66% 
5.Asistenţă juridică, inclusiv reprezentare în 
instanţe de judecată   60,0% 

6.Adăpost   46,66% 
7.Asistenţă în abilitarea economică 86,66%   
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(angajare în câmpul muncii şi autoangajare) 
8.Asistenţă în documentare 30,0% 30,0% 40,0% 
9.Asistenţă financiară şi ajutor material 40,01% 26,66% 33,33% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului educaţie, tineret, cultură şi sport: 

Tipuri de asistenţă 
Oferim Am putea 

oferi 

Nu oferim şi 
nu am putea 

oferi 
1.Servicii de informare 83,33% 8,33%  
2.Servicii psihologice 58,33% 25,0%  
3.Servicii de asistenţă socială 8,33% 12,5% 79,17% 
4.Servicii medicale     
5.Asistenţă juridică, inclusiv reprezentare în 
instanţe de judecată 12,5% 8,33% 79,17% 

6.Adăpost 0% 12,5% 87,5% 
7.Asistenţă în abilitarea economică 
(angajare în câmpul muncii şi autoangajare) 0% 8,33% 91,66% 

8.Asistenţă în documentare 66,68% 16,66% 16,66% 
9.Asistenţă financiară şi ajutor material    
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului asistenţă socială şi protecţia familiei: 

Tipuri de asistenţă 
Oferim Am putea 

oferi 

Nu oferim şi 
nu am putea 

oferi 
1. Servicii de informare 92,60% 7,40% 0% 
2. Servicii psihologice 40,74% 44,45% 14,81% 
3. Servicii de asistenţă socială 100%   
4. Servicii medicale  18,51% 3,70% 77,79% 
5. Asistenţă juridică, inclusiv reprezentare 

în instanţe de judecată 48,16% 25,92% 25,92% 

6. Adăpost 22,22% 59,27% 18,51% 
7. Asistenţă în abilitarea economică 

(angajare în câmpul muncii şi 
autoangajare) 

18,51% 18,51% 62,98% 

8. Asistenţă în documentare 40,73% 33,33% 25,94% 
9. Asistenţă financiară şi ajutor material 77,78% 11,11% 11,11% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ordine 
publică/procuratura/judecătoria/securitatea: 

Tipuri de asistenţă 
Oferim Am putea 

oferi 

Nu oferim şi 
nu am putea 

oferi 
1. Servicii de informare, sensibilizare 95,0% 5,0% 0% 
2. Servicii psihologice 15,0% 15,0% 70,0% 
3. Servicii de asistenţă socială 0% 10,0% 90,0% 
4. Servicii medicale  0% 5,0% 95,0% 
5. Asistenţă juridică, inclusiv reprezentare 

în instanţe de judecată 80,0% 10,0% 10,0% 

6. Adăpost 0% 0% 35,0% 
7. Asistenţă în abilitarea economică 

(angajare în câmpul muncii şi 
autoangajare) 

0% 5,0% 95,0% 
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8. Asistenţă în documentare 80,0% 20,0% 0% 
9. Asistenţă financiară şi ajutor material 5,0% 0% 95,0% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului sănătate: 

Tipuri de asistenţă 
Oferim Am putea 

oferi 

Nu oferim şi 
nu am putea 

oferi 
1.Servicii de informare, sensibilizare 81,25% 18,75% 0% 

 2.Servicii psihologice/psihiatrice 87,5% 12,5% 0% 
 3.Servicii de asistenţă socială   100% 
 4.Servicii medicale  100%   
 5.Asistenţă juridică, inclusiv reprezentare în 

instanţe de judecată 0% 6,25% 93,75% 

 6.Adăpost   100% 
 7.Asistenţă în abilitarea economică (angajare 

în câmpul muncii şi autoangajare) 6,25% 0% 93,75% 

 8.Asistenţă în documentare 0% 12,5% 87,5% 
 9.Asistenţă financiară şi ajutor material 6,25% 0% 93,75% 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai inspecţiei teritoriale a muncii 

Tipuri de asistenţă 
Oferim Am putea 

oferi 

Nu oferim şi 
nu am putea 

oferi 
1. Servicii de informare, sensibilizare 80,0% 0% 20,0% 
2. Servicii psihologice 0% 80,0% 20,0% 
3. Servicii de asistenţă socială 40,0% 10,0% 40,0% 
4. Servicii medicale    100% 
5. Asistenţă juridică, inclusiv reprezentare în 

instanţe de judecată 20,0% 0,0% 80,0% 

6. Adăpost   100% 
7. Asistenţă în abilitarea economică 
(angajare în câmpul muncii şi autoangajare) 35,0% 35,0% 30,0% 

8. Asistenţă în documentare 60,0% 10,0% 30,0% 
9. Asistenţă financiară şi ajutor material   100% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului evidenţei şi documentării populaţiei: 

Tipuri de asistenţă 
Oferim Am putea 

oferi 

Nu oferim şi 
nu am putea 

oferi 
1. Servicii de informare, sensibilizare 50,0% 50,0% 10,0% 
2. Servicii psihologice   100% 
3. Servicii de asistenţă socială   100% 
4. Servicii medicale    100% 
5. Asistenţă juridică, inclusiv reprezentare 
în instanţe de judecată 20,0% 70,0% 10,0% 

6. Adăpost   100% 
7. Asistenţă în abilitarea economică 
(angajare în câmpul muncii şi autoangajare)   100% 

8. Asistenţă în documentare 100%   
9. Asistenţă financiară şi ajutor material   100% 
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Membri ai CT reprezentanţi ai Consiliilor raionale/municipale: 
 

Tipuri de asistenţă 
Oferim Am putea 

oferi 

Nu oferim şi 
nu am putea 

oferi 
1.Servicii de informare, sensibilizare 90,0%  10,0% 
2.Servicii psihologice  20,0% 80,0% 
3.Servicii de asistenţă socială 20,0%  80,0% 
4.Servicii medicale    100% 
5.Asistenţă juridică, inclusiv reprezentare în 
instanţe de judecată 20,0% 60,0% 20,0% 

6.Adăpost   100% 
7.Asistenţă în abilitarea economică 
(angajare în câmpul muncii şi autoangajare)   100% 

8.Asistenţă în documentare 90,0% 10,0%  
9.Asistenţă financiară şi ajutor material   100% 
 

ANEXA nr. 3 
Principalele impedimente în implementarea politicilor de prevenire şi combatere a 
TFU, în viziunea reprezentaţilor diferitor structuri ale CT, după cum urmează: 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului evidenţă şi documentarea populaţiei: 

Lipsuri şi obstacole 
Tip de beneficiar: 

Victime Potenţiale 
victime 

1.Serviciile disponibile nu sunt popularizate/ este nevoie de  
diseminare  33,33% 66,67% 

2.Insuficienţa prestatorilor de servicii în domeniul protecţiei 
împotriva TFU 27,27% 54,54% 

3.Pregătirea insuficientă a prestatorilor de servicii în 
domeniul protecţiei împotriva TFU 25,0% 62,5% 

4.Lipsa unei coordonări între prestatorii de servicii şi 
autorităţile publice locale 25,0% 75% 

5.Insuficienţa/ lipsa resurselor financiare pentru APL 30,77% 46,15% 
6.Capaciatate slaba a APL de a planifica resurse financiare 
pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU  28,58% 57,14% 

7.Insuficienţa/ lipsa resurselor financiare  pentru ONG 20,0% 60,0% 
8.Lipsa serviciilor de consiliere/ asistenţă psihologică 33,33% 66,67% 
9. Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă socială 0% 100% 
10.Insuficienţa/lipsa serviciilor medicale 0% 100% 
11.Insuficienţa/lipsa serviciilor de asistenţă şi protecţie 
juridică 42,86% 42,86% 

12.Insuficienţa/lipsa spaţiilor special amenajate în procesul 
de audiere  0% 100% 

13.Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă în abilitarea 
economică (angajare în câmpul muncii şi autoangajare) 50% 50% 

14.Insuficienţa serviciilor de asistenţă în documentare  20,0% 60,0% 
15.Insuficienţa informaţiei despre servicii   100% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului sănătate: 

Lipsuri şi obstacole Tip de beneficiar: 
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Victime Potenţiale 
victime 

1.Serviciile disponibile nu sunt popularizate/ este nevoie de  
diseminare  28,57% 57,14% 

2.Insuficienţa prestatorilor de servicii în domeniul protecţiei 
împotriva TFU 44,44% 44,44% 

3.Pregătirea insuficientă a prestatorilor de servicii în 
domeniul protecţiei împotriva TFU 20,0% 60,0% 

4.Lipsa unei coordonări între prestatorii de servicii şi 
autorităţile publice locale 40,0% 60,0% 

5.Insuficienţa / lipsa resurselor financiare  pentru APL 50,0% 50,0% 
6.Capaciatate slaba a APL de a planifica resurse financiare 
pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU  71,42% 28,58% 

7.Insuficienţa / lipsa resurselor financiare pentru ONG 50% 50% 
8.Lipsa serviciilor de consiliere / asistenţă psihologică 60,0% 40,0% 
9.Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă socială  40,0% 60,0% 
10.Insuficienţa/lipsa serviciilor medicale 40,0% 60,0% 
11.Insuficienţa/lipsa serviciilor de asistenţă şi protecţie 
juridică 33,33% 50,0% 

12.Insuficienţa/lipsa spaţiilor special amenajate în procesul 
de audiere  75,0% 25,0% 

13.Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă în abilitarea 
economică (angajare în câmpul muncii şi autoangajare) 42,86% 42,86% 

14.Insuficienţa serviciilor de asistenţă în documentare  50,0% 50,0% 
15.Insuficienţa informaţiei despre servicii  57,14% 42,86% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai inspecţiei teritoriale a muncii: 

Lipsuri şi obstacole 
Tip de beneficiar: 

Victime Potenţiale 
victime 

1.Serviciile disponibile nu sunt popularizate/ este nevoie de  
diseminare   100% 

2.Insuficienţa prestatorilor de servicii în domeniul protecţiei 
împotriva TFU 40% 20% 

3.Pregătirea insuficientă a prestatorilor de servicii în 
domeniul protecţiei împotriva TFU 33,33% 33,33% 

4.Lipsa unei coordonări între prestatorii de servicii şi 
autorităţile publice locale 20,0%% 40,0% 

5.Insuficienţa/ lipsa resurselor financiare pentru APL 40,0% 40,0% 
6.Capaciatate slaba a APL de a planifica resurse financiare 
pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU  33,33% 33,33% 

7.Insuficienţa/ lipsa resurselor financiare pentru ONG 50% 50% 
8.Lipsa serviciilor de consiliere / asistenţă psihologică 40% 40% 
9.Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă socială  100%  
10.Insuficienţa/ lipsa serviciilor medicale   
11.Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă şi protecţie 
juridică 33,33% 33,33% 

12.Insuficienţa/ lipsa spaţiilor special amenajate în procesul 
de audiere  33,33% 33,33% 

13.Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă în abilitarea 
economică (angajare în câmpul muncii şi autoangajare) 33,33% 33,33% 

14.Insuficienţa serviciilor de asistenţă în documentare   100% 
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15.Insuficienţa informaţiei despre servicii  20% 40% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ordine publică/ 
procuratura/judecătoria/securitatea: 

Lipsuri şi obstacole 
Tip de beneficiar: 

Victime Potenţiale 
victime 

1.Serviciile disponibile nu sunt popularizate/ este nevoie de  
diseminare  18,19% 81,81% 

2.Insuficienţa prestatorilor de servicii în domeniul protecţiei 
împotriva TFU 53,34% 46,62% 

3.Pregătirea insuficientă a prestatorilor de servicii în 
domeniul protecţiei împotriva TFU 58,85% 41,17% 

4.Lipsa unei coordonări între prestatorii de servicii şi 
autorităţile publice locale 36,36% 36,36% 

5.Insuficienţa / lipsa resurselor financiare pentru APL 53,84% 34,61% 
6.Capaciatate slaba a APL de a planifica resurse financiare 
pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU  35,30% 47,05% 

7.Insuficienţa / lipsa resurselor financiare pentru ONG 44,44% 44,44% 
8.Lipsa serviciilor de consiliere/ asistenţă psihologică 77,77% 33,33% 
9. Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă socială 33,33% 33,33% 
10.Insuficienţa/lipsa serviciilor medicale 57,14% 14,28% 
11.Insuficienţa/lipsa serviciilor de asistenţă şi protecţie 
juridică 75,0% 25,0% 

12.Insuficienţa/lipsa spaţiilor special amenajate în procesul 
de audiere  66,67% 33,33% 

13.Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă în abilitarea 
economică (angajare în câmpul muncii şi autoangajare) 66,67% 33,33% 

14.Insuficienţa serviciilor de asistenţă în documentare  33,33% 66,67% 
15. Insuficienţa informaţiei despre servicii  25% 50% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului asistenţă socială şi protecţia familiei: 

Lipsuri şi obstacole 
Tip de beneficiar: 

Victime Potenţiale 
victime 

1.Serviciile disponibile nu sunt popularizate/ este nevoie de  
diseminare  41,66% 16,67% 

2.Insuficienţa prestatorilor de servicii în domeniul protecţiei 
împotriva TFU 41,67% 33,33% 

3. Pregătirea insuficientă a prestatorilor de servicii în 
domeniul protecţiei împotriva TFU 40,0% 30,0% 

4.Lipsa unei coordonări între prestatorii de servicii şi 
autorităţile publice locale 41,67% 41,67% 

5.Insuficienţa / lipsa resurselor financiare pentru APL 40,62% 40,62% 
6.Capaciatate slaba a APL de a planifica resurse financiare 
pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU  32%^ 32% 

7.Insuficienţa / lipsa resurselor financiare pentru ONG 33,33% 55,56% 
8. Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă socială 41,18% 35,30% 
9.Lipsa/insuficienţa serviciilor de asistenţă socială  54,54% 27,27% 
10.Insuficienţa/lipsa serviciilor medicale 57,14% 28,58% 
11.Insuficienţa/lipsa serviciilor de asistenţă şi protecţie 50,0% 37,5% 
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juridică 
12.Insuficienţa/lipsa spaţiilor special amenajate în procesul 
de audiere  36,36% 45,45% 

13.Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă în abilitarea 
economică (angajare în câmpul muncii şi autoangajare) 36,37% 54,54% 

14.Insuficienţa serviciilor de asistenţă în documentare  33,33% 33,33% 
15.Insuficienţa informaţiei despre servicii  27,27% 72,73% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai Consiliilor raionale/municipale: 

Lipsuri şi obstacole 
Tip de beneficiar: 

Victime Potenţiale 
victime 

1. Serviciile disponibile nu sunt popularizate/ este nevoie de  
diseminare  0% 100% 

2. Insuficienţa prestatorilor de servicii în domeniul protecţiei 
împotriva TFU 57,14% 28,57% 

3. Pregătirea insuficientă a prestatorilor de servicii în 
domeniul protecţiei împotriva TFU 20% 80% 

4. Lipsa unei coordonări între prestatorii de servicii şi 
autorităţile publice locale 20% 80% 

5. Insuficienţa / lipsa resurselor financiare pentru APL 30% 70% 
6. Capacitate slaba a APL de a planifica resurse financiare 
pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU  66,67% 33,33% 

7. Insuficienţa / lipsa resurselor financiare pentru ONG 28,58% 57,14% 
8. Lipsa serviciilor de consiliere / asistenţă psihologică 20,0% 80,0% 
9. Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă socială 20,0% 60,0% 
10. Insuficienţa/lipsa serviciilor medicale 0% 100% 
11. Insuficienţa/lipsa serviciilor de asistenţă şi protecţie 
juridică 25,0% 75,0% 

12. Insuficienţa/lipsa spaţiilor special amenajate în procesul 
de audiere  33,33% 50% 

13. Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă în abilitarea 
economică (angajare în câmpul muncii şi autoangajare) 42,86% 57,14% 

14. Insuficienţa serviciilor de asistenţă în documentare  75% 0% 
15.  Insuficienţa informaţiei despre servicii  66,67% 33,33% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ocupării forţei de muncă: 

Lipsuri şi obstacole 
Tip de beneficiar: 

Victime Potenţiale 
victime 

1. Serviciile disponibile nu sunt popularizate/ este nevoie de  
diseminare  40% 40% 

2. Insuficienţa prestatorilor de servicii în domeniul protecţiei 
împotriva TFU 33,33% 33,33% 

3. Pregătirea insuficientă a prestatorilor de servicii în 
domeniul protecţiei împotriva TFU 16,66% 66,67% 

4. Lipsa unei coordonări între prestatorii de servicii şi 
autorităţile publice locale 70% 30% 

5. Insuficienţa / lipsa resurselor financiare pentru APL 70% 30% 
6. Capacitate slaba a APL de a planifica resurse financiare 
pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU  100% 0% 

7. Insuficienţa / lipsa resurselor financiare pentru ONG 50% 25% 
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8. Lipsa serviciilor de consiliere / asistenţă psihologică 50% 33,33% 
9. Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă socială 75% 25% 
10. Insuficienţa/lipsa serviciilor medicale 100% 0% 
11. Insuficienţa/lipsa serviciilor de asistenţă şi protecţie 
juridică 50% 50% 

12. Insuficienţa/lipsa spaţiilor special amenajate în procesul 
de audiere  50% 16,67% 

13. Ineficiența/ lipsa serviciilor de asistenţă în abilitarea 
economică (angajare în câmpul muncii şi autoangajare) 33,33% 33,33% 

14. Insuficienţa serviciilor de asistenţă în documentare  40,0% 20,0% 
15.  Insuficienţa informaţiei despre servicii  37,30% 25,0% 
16. Altceva (descrieţi)   
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului educaţie, tineret, cultură şi sport: 

Lipsuri şi obstacole 
Tip de beneficiar: 

Victime Potenţiale 
victime 

1.Serviciile disponibile nu sunt popularizate/ este nevoie de  
diseminare  50% 50% 

2.Insuficienţa prestatorilor de servicii în domeniul protecţiei 
împotriva TFU 50% 30% 

3.Pregătirea insuficientă a prestatorilor de servicii în 
domeniul protecţiei împotriva TFU 27,27% 45,46% 

4.Lipsa unei coordonări între prestatorii de servicii şi 
autorităţile publice locale 25% 50% 

5.Insuficienţa / lipsa resurselor financiare pentru APL 40,90% 40,90% 
6.Capaciatate slaba a APL de a planifica resurse financiare 
pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU  75% 25% 

7.Insuficienţa / lipsa resurselor financiare pentru ONG 37,5% 50% 
8.Lipsa serviciilor de consiliere / asistenţă psihologică 46,15% 46,15% 
9. Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă socială 80,0% 20,0% 
10.Insuficienţa/lipsa serviciilor medicale 75,0% 25,0% 
11.Insuficienţa/lipsa serviciilor de asistenţă şi protecţie 
juridică 45,46% 27,27% 

12.Insuficienţa/lipsa spaţiilor special amenajate în procesul 
de audiere  55,56% 33,33% 

13.Insuficienţa/ lipsa serviciilor de asistenţă în abilitarea 
economică (angajare în câmpul muncii şi autoangajare) 38,00% 50,0% 

14.Insuficienţa serviciilor de asistenţă în documentare  42,85% 28,57% 
 15.Insuficienţa informaţiei despre servicii  57,14% 42,86% 
 

ANEXA nr. 4 
Viziunea reprezentaţilor diferitor instituţii membre ale CT cu privire la unele 
aspecte ce ţin direct de eficienţa implementării politicilor de prevenire şi 
combatere a TFU, după cum urmează: 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ocupării forţei de muncă: 

  
în 

mare 
măsură 

 
într-o 

oarecare 
măsură 

 
în mică 
măsură 

 
Deloc 

1.Dispune de resursele financiare suficiente pentru 0% 26,66% 33,34% 40,0% 
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prevenirea, combaterea fenomenului TFU 
2. Se implică în activităţi de sensibilizare a populaţiei 
privind fenomenul TFU 40,0% 46,67% 13,33% 0% 

3. Prestează servicii de asistenţă victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU 29,42% 47,06% 23,52% 0% 

4. Atrage resurse externe prin intermediul granturilor 
şi/sau agenţilor economice  0% 18,75% 25,0% 56,25% 

5. Colaborează şi creează parteneriate cu societatea 
civilă  8,33% 25,0% 41,67% 25,0% 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai Consiliilor raionale/municipale: 

  
în 

mare 
măsură 

 
într-o 

oarecare 
măsură 

 
în mică 
măsură 

 
Deloc 

1.Dispune de resursele financiare suficiente pentru 
prevenirea, combaterea fenomenului TFU 0% 45,45% 22,72% 31,81% 

2. Se implică în activităţi de sensibilizare a populaţiei 
privind fenomenul TFU 19,05% 47,62% 23,81% 9,52% 

3. Prestează servicii de asistenţă victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU 9,53% 47,62% 23,81% 19,04% 

4. Atrage resurse externe prin intermediul granturilor 
şi/sau agenţilor economice  5,0% 5,0% 25,0% 65,0% 

5. Colaborează şi creează parteneriate cu societatea 
civilă  4,54% 45,45% 31,82% 18,19% 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului evidenţă şi documentarea populaţiei: 

  
în 

mare 
măsură 

 
într-o 

oarecare 
măsură 

 
în mică 
măsură 

 
Deloc 

1.Dispune de resursele financiare suficiente pentru 
prevenirea, combaterea fenomenului TFU 11,11% 11,11% 0% 77,78% 

2. Se implică în activităţi de sensibilizare a populaţiei 
privind fenomenul TFU 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 

3. Prestează servicii de asistenţă victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU 22,23% 33,33% 11,11% 33,33% 

4. Atrage resurse externe prin intermediul granturilor 
şi/sau agenţilor economice  0% 12,5% 0% 87,5% 

5. Colaborează şi creează parteneriate cu societatea 
civilă  25,0% 0% 12,5% 62,5% 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai inspecţiei teritoriale a muncii: 

  
în 

mare 
măsură 

 
într-o 

oarecare 
măsură 

 
în mică 
măsură 

 
Deloc 

1.Dispune de resursele financiare suficiente pentru 
prevenirea, combaterea fenomenului TFU 0% 0% 25,0% 75,0% 

2. Se implică în activităţi de sensibilizare a populaţiei 
privind fenomenul TFU 40,0% 40,0% 0% 20,0% 

3. Prestează servicii de asistenţă victimelor şi 0% 25,0% 25,0% 50,0% 
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potenţialelor victime ale TFU 
4. Atrage resurse externe prin intermediul granturilor 
şi/sau agenţilor economice  0% 0% 0% 100% 

5. Colaborează şi creează parteneriate cu societatea 
civilă  33,33% 33,33% 0% 33,34% 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului sănătate: 

  
în 

mare 
măsură 

 
într-o 

oarecare 
măsură 

 
în mică 
măsură 

 
Deloc 

1.Dispune de resursele financiare suficiente pentru 
prevenirea, combaterea fenomenului TFU 13,33% 13,33% 26,67% 46,67% 

2. Se implică în activităţi de sensibilizare a populaţiei 
privind fenomenul TFU 41,17% 52,94% 0% 5,89% 

3. Prestează servicii de asistenţă victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU 56,25% 31,25% 12,5% 0% 

4. Atrage resurse externe prin intermediul granturilor 
şi/sau agenţilor economice  0% 0% 21,42% 78,58% 

5. Colaborează şi creează parteneriate cu societatea 
civilă  18,75% 25,0% 31,25% 25,% 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai  domeniului ordine publică/ 
procuratura/judecătoria/securitatea: 

  
în 

mare 
măsură 

 
într-o 

oarecare 
măsură 

 
în mică 
măsură 

 
Deloc 

1.Dispune de resursele financiare suficiente pentru 
prevenirea, combaterea fenomenului TFU 5,88% 35,29% 5,89% 52,94% 

2. Se implică în activităţi de sensibilizare a populaţiei 
privind fenomenul TFU 55,56% 44,44% 0% 0% 

3. Prestează servicii de asistenţă victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU 31,25% 62,5% 6,25% 0% 

4. Atrage resurse externe prin intermediul granturilor 
şi/sau agenţilor economice  0% 21,42% 0% 78,58% 

5. Colaborează şi creează parteneriate cu societatea 
civilă  26,66% 53,33% 6,66% 13,35% 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului educaţie, tineret, cultură şi sport: 

  
în 

mare 
măsură 

 
într-o 

oarecare 
măsură 

 
în mică 
măsură 

 
Deloc 

1.Dispune de resursele financiare suficiente pentru 
prevenirea, combaterea fenomenului TFU 0% 36,84% 31,57% 31,59% 

2. Se implică în activităţi de sensibilizare a populaţiei 
privind fenomenul TFU 62,5% 33,33% 4,17% 0% 

3. Prestează servicii de asistenţă victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU 21,05% 47,37% 10,52% 21,06% 

4. Atrage resurse externe prin intermediul granturilor 
şi/sau agenţilor economice  5,56% 22,22% 22,22% 50,0% 
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5. Colaborează şi creează parteneriate cu societatea 
civilă  31,58% 42,10% 21,05% 5,27% 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului asistenţă socială şi protecţia familiei: 

  
în 

mare 
măsură 

 
într-o 

oarecare 
măsură 

 
în mică 
măsură 

 
Deloc 

1.Dispune de resursele financiare suficiente pentru 
prevenirea, combaterea fenomenului TFU 0% 33,33% 23,07% 43,60% 

2. Se implică în activităţi de sensibilizare a populaţiei 
privind fenomenul TFU 33,33% 66,67% 0% 0% 

3. Prestează servicii de asistenţă victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU 29,63% 62,97% 7,40% 0% 

4. Atrage resurse externe prin intermediul granturilor 
şi/sau agenţilor economice  0% 10,71% 39,29% 50,0% 

5. Colaborează şi creează parteneriate cu societatea 
civilă  25,0% 29,17% 25,0% 20,83% 

 
ANEXA nr.5 

Necesităţile instituţiilor membre a CT pentru o contribuţie eficientă în implementarea 
politicilor prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, după cum urmează: 
Membri ai CT reprezentanţi ai  domeniului ocupării forţei de muncă: 
 O mai bună coordonare interinstituţională  şi intersectorială-60,0%; 
 O mai bună implicare a altor actori de dezvoltare precum organizaţiile internaţionale, 

organizaţiile societăţii civile, sectorul privat-46,66%; 
 Date statistice privind gradul de implementare şi a progresului înregistrat-13,33%; 
 Mai multă informaţie despre implicarea organizaţiilor societăţii civile şi sectorul privat în 

realizarea politicilor din domeniu-40%; 
 Acces la resurse financiare din partea statului şi organizaţiile donatoare pentru dezvoltarea 

proiectelor ce ar contribui diminuarea numărului victimelor traficulu-46,66%; 
 Nici una din cele enumerate-0% 
 Altele (vă rog să specificaţi) -0% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului asistenţă socială şi protecţia familiei: 
 mai bună coordonare interinstituţională  şi intersectorială-66,66%; 
 mai bună implicare a altor actori de dezvoltare precum organizaţiile internaţionale, 

organizaţiile societăţii civile, sectorul privat-62,96%; 
 Date statistice privind gradul de implementare şi a progresului înregistrat-22,22%; 
 Mai multă informaţie despre implicarea organizaţiilor societăţii civile şi sectorul privat în 

realizarea politicilor din domeniu-40,74%; 
 Acces la resurse financiare din partea statului şi organizaţiile donatoare pentru dezvoltarea 

proiectelor ce ar contribui diminuarea numărului victimelor traficului-81,48%; 
 Nici una din cele enumerate-0% 
 Altele (vă rog să specificaţi-0% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului educaţie, tineret, cultură şi sport: 
 O mai bună coordonare interinstituţională  şi intersectorială-50,0%; 
 O mai bună implicare a altor actori de dezvoltare precum organizaţiile internaţionale, 

organizaţiile societăţii civile, sectorul privat-41,66%; 
 Date statistice privind gradul de implementare şi a progresului înregistrat-29,16%; 
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 Mai multă informaţie despre implicarea organizaţiilor societăţii civile şi sectorul privat în 
realizarea politicilor din domeniu-29,16%; 

 Acces la resurse financiare din partea statului şi organizaţiile donatoare pentru dezvoltarea 
proiectelor ce ar contribui diminuarea numărului victimelor traficului-50,0%; 

 Nici una din cele enumerate -0%; 
 Altele (vă rog să specificaţi): 8,33%, insistenţă şi perseverenţă în acţiuni de prevenire şi 

combatere a fenomenelor distructive pentru dezvoltarea armonioasă a copilului atît 
psihologică, cît şi fizică, suport teoretico-practic, instruiri. 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ordine 
publică/procuratura/judecătoria/securitatea: 
 O mai bună coordonare interinstituţională  şi intersectorială-30,0%; 
 O mai bună implicare a altor actori de dezvoltare precum organizaţiile internaţionale, 

organizaţiile societăţii civile, sectorul privat-30,0%; 
 Date statistice privind gradul de implementare şi a progresului înregistrat-15,0%; 
 Mai multă informaţie despre implicarea organizaţiilor societăţii civile şi sectorul privat în 

realizarea politicilor din domeniu-35,0%; 
 Acces la resurse financiare din partea statului şi organizaţiile donatoare pentru dezvoltarea 

proiectelor ce ar contribui diminuarea numărului victimelor traficului-50,0%; 
 Nici una din cele enumerate -5% 
 Altele (vă rog să specificaţi) -5% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai  domeniului sănătate: 
 O mai bună coordonare interinstituţională  şi intersectorială-56,25%; 
 O mai bună implicare a altor actori de dezvoltare precum organizaţiile internaţionale, 

organizaţiile societăţii civile, sectorul privat-50,0%; 
 Date statistice privind gradul de implementare şi a progresului înregistrat-18,75%; 
 Mai multă informaţie despre implicarea organizaţiilor societăţii civile şi sectorul privat în 

realizarea politicilor din domeniu-37,5%; 
 Acces la resurse financiare din partea statului şi organizaţiile donatoare pentru dezvoltarea 

proiectelor ce ar contribui diminuarea numărului victimelor traficului-31,75%; 
 Nici una din cele enumerate -0% 
 Altele (vă rog să specificaţi) -0% 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai inspecţiei teritoriale a muncii: 
 O mai bună coordonare interinstituţională  şi intersectorială-40,0%; 
 O mai bună implicare a altor actori de dezvoltare precum organizaţiile internaţionale, 

organizaţiile societăţii civile, sectorul privat-50,0%; 
 Date statistice privind gradul de implementare şi a progresului înregistrat-20,0%; 
 Mai multă informaţie despre implicarea organizaţiilor societăţii civile şi sectorul privat în 

realizarea politicilor din domeniu-50,0%; 
 Acces la resurse financiare din partea statului şi organizaţiile donatoare pentru dezvoltarea 

proiectelor ce ar contribui diminuarea numărului victimelor traficului-20,0%; 
 Nici una din cele enumerate -0% 
 Altele (vă rog să specificaţi)-0% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului evidenţă şi documentare a populaţiei: 
 O mai bună coordonare interinstituţională  şi intersectorială-40,0%; 
 O mai bună implicare a altor actori de dezvoltare precum organizaţiile internaţionale, 

organizaţiile societăţii civile, sectorul privat-30,0%; 
 Date statistice privind gradul de implementare şi a progresului înregistrat-10,0%; 
 Mai multă informaţie despre implicarea organizaţiilor societăţii civile şi sectorul privat în 

realizarea politicilor din domeniu-30,0%; 
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 Acces la resurse financiare din partea statului şi organizaţiile donatoare pentru dezvoltarea 
proiectelor ce ar contribui diminuarea numărului victimelor traficului-20,0%; 

 Nici una din cele enumerate -10,0% 
 Altele (vă rog să specificaţi) -0% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai Consiliilor raionale/municipale: 
 O mai bună coordonare interinstituţională  şi intersectorială-50,0%; 
 O mai bună implicare a altor actori de dezvoltare precum organizaţiile internaţionale, 

organizaţiile societăţii civile, sectorul privat-36,36%; 
 Date statistice privind gradul de implementare şi a progresului înregistrat-27,27%; 
 Mai multă informaţie despre implicarea organizaţiilor societăţii civile şi sectorul privat în 

realizarea politicilor din domeniu-50,0%; 
 Acces la resurse financiare din partea statului şi organizaţiile donatoare pentru dezvoltarea 

proiectelor ce ar contribui diminuarea numărului victimelor traficului-59,09%; 
 Nici una din cele enumerate -0% 
 Altele (vă rog să specificaţi): 9,09%, ajustarea cadrului normativ la nivel local la tot ce ţine de 

prevenirea şi combaterea TFU, accesul la o bază de date a persoanelor care migrează. 
 

ANEXA nr. 6 
 
Metodele prin care instituţiile membre a CT informează populaţia despre 
serviciile prestate potenţialelor victime şi victimelor TFU, după cum urmează: 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ocupării forţei de muncă: 

METODE Da Nu 
1.Articole sau interviuri în ziare 60,0% 40,0% 
2.Emisiuni sau interviuri la radio 20,0% 70,0% 
3.Emisiuni sau interviuri la TV 33,33% 66,67% 
4.Dezbateri publice, mese rotunde, training-uri, concerte 60,0% 40,0% 
5.Informarea cetăţenilor prin diseminarea informaţiei în nominal 
(ex. prin intermediul poştaşului, a angajaţilor primăriei etc.) 66,67% 33,33% 

6.Pagina web 46,67% 53,33% 
7.Plasarea anunţurilor  în locurile publice din comunitate 66,67% 33,33% 
8.Altceva: Centrul de Apel Piaţa Muncii, Centrul de Informare, 
monitoarele din troleibuze,  20,0% 80,0% 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului asistenţă socială şi protecţia familiei: 

METODE Da Nu 
1.Articole sau interviuri în ziare 55,56% 44,44% 
2.Emisiuni sau interviuri la radio 26,67% 73,33% 
3.Emisiuni sau interviuri la TV 46,67% 53,33% 
4.Dezbateri publice, mese rotunde, training-uri, concerte 62,97% 37,04% 
5.Informarea cetăţenilor prin diseminarea informaţiei în nominal 
(ex. prin intermediul poştaşului, a angajaţilor primăriei etc.) 51,85% 48,14% 

6.Pagina web 29,62% 70,37% 
7.Plasarea anunţurilor  în locurile publice din comunitate 51,85% 48,15% 
8.Altceva: pliant, fluturaşi, ateliere de lucru 18,51% 81,49% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului educaţie, tineret, cultură şi sport: 

METODE Da Nu 
1. Articole sau interviuri în ziare 50,0% 50,0% 
2. Emisiuni sau interviuri la radio 20,83% 79,17% 
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3. Emisiuni sau interviuri la TV 8,33% 91,67% 
4. Dezbateri publice, mese rotunde, training-uri, concerte 66,67% 33,33% 
5. Informarea cetăţenilor prin diseminarea informaţiei în 

nominal (ex. Prin intermediul poştaşului, a angajaţilor 
primăriei etc.) 

33,33% 66,67% 

6. Pagina web 50,0% 50,0% 
7. Plasarea anunţurilor  în locurile publice din comunitate 33,33% 66,67% 
8. Altceva: Consiliul consultativ al elevilor, Decada Drepturilor 
Omului, săptămâna dedicată Zilei Europene Anti-Trafic, Ziua 
internaţională pentru violenţa împotriva femeii, Ziua 
internaţională a nonviolenţei în şcoală, Ziua familiei, Echipa de 
la egal la egal 

8,33% 91,67% 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ordine 
publică/procuratura/judecătoria/securitatea: 

METODE Da Nu 
1. Articole sau interviuri în ziare 85,0% 15,0% 
2. Emisiuni sau interviuri la radio 25,0% 75,0% 
3. Emisiuni sau interviuri la TV 15,0% 85,0% 
4. Dezbateri publice, mese rotunde, training-uri, concerte 70,0% 30,0% 
5. Informarea cetăţenilor prin diseminarea informaţiei în 

nominal (ex. prin intermediul poştaşului, a angajaţilor primăriei 
etc.) 

45,0% 55,0% 

6. Pagina web 70,0% 30,0% 
7. Plasarea anunţurilor  în locurile publice din comunitate 70,0% 30,0% 
8. Altceva, indicaţi ce anume: informarea conducerii statului, 

întruniri cu cetăţenii şi tineretul studios. 10,0% 90,0% 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului sănătate: 

METODE Da Nu 
1. Articole sau interviuri în ziare 56,25% 43,75% 
2. Emisiuni sau interviuri la radio 25,0% 75,0% 
3. Emisiuni sau interviuri la TV 25,0% 75,0% 
4. Dezbateri publice, mese rotunde, training-uri, concerte 62,5% 37,5% 
5. Informarea cetăţenilor prin diseminarea informaţiei în 

nominal (ex. prin intermediul poştaşului, a angajaţilor 
primăriei etc.) 

37,5% 62,5% 

6. Pagina web 12,5% 87,5% 
7. Plasarea anunţurilor  în locurile publice din comunitate 25,0% 75,0% 
8. Altceva: discuţii, convorbiri, consiliere, distribuirea broșurilor 

TFU 31,25% 68,75% 

 
Membri ai CT reprezentanţi ai inspecţiei teritoriale a muncii: 

METODE Da Nu 
1. Articole sau interviuri în ziare 20,0% 80,0% 
2. Emisiuni sau interviuri la radio 40,0% 60,0% 
3. Emisiuni sau interviuri la TV 40,0% 60,0% 
4. Dezbateri publice, mese rotunde, training-uri, concerte 20,0% 80,0% 
5. Informarea cetăţenilor prin diseminarea informaţiei în 
nominal (ex. prin intermediul poştaşului, a angajaţilor primăriei 
etc.) 

80,0% 20,0% 

6. Pagina web 80,0% 20,0% 
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7. Plasarea anunţurilor  în locurile publice din comunitate 50,0% 50,0% 
8. Altceva  0% 0% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului evidenţă şi documentare a populaţiei: 

METODE Da Nu 
1. Articole sau interviuri în ziare 30,0% 70,0% 
2. Emisiuni sau interviuri la radio 30,0% 70,0% 
3. Emisiuni sau interviuri la TV 20,0% 80,0% 
4. Dezbateri publice, mese rotunde, training-uri, concerte 40,0% 60,0% 
5. Informarea cetăţenilor prin diseminarea informaţiei în 
nominal (ex. prin intermediul poştaşului, a angajaţilor primăriei 
etc.) 

10,0% 90,0% 

6. Pagina web 20,0% 80,0% 
7. Plasarea anunţurilor  în locurile publice din comunitate 30,0% 70,0% 
8. Altceva 0% 0% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai Consiliilor raionale/municipale: 

METODE Da Nu 
 1.Articole sau interviuri în ziare 81,81% 18,19% 
 2.Emisiuni sau interviuri la radio 31,81% 68,19% 
 3.Emisiuni sau interviuri la TV 36,37% 63,63% 
 4.Dezbateri publice, mese rotunde, training-uri, concerte 63,63% 36,37% 
 5.Informarea cetăţenilor prin diseminarea informaţiei în nominal 

(ex.  prin intermediul poştaşului, a angajaţilor primăriei etc.) 54,54% 45,45% 

 6.Pagina web 54,54% 45,46% 
 7.Plasarea anunţurilor  în locurile publice din comunitate 45,466% 54,54% 
 8.Altceva:  CD/videouri promoţionale  4,5% 95,50% 

 
Anexa nr. 7 

Instituţii/entităţi ce se implică în prevenirea şi combaterea TFU din 
comunitatea Dvs. şi în ce măsură acestea o fac, în viziunea membrilor CT, după 
cum urmează: 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai  domeniului ocupării forţei de muncă: 

Instituţii/ entităţi În mare 
măsură 

Într-o 
oarecare 
măsură 

În mică 
măsură Deloc 

1.rude  66,66%   
2.cunoscuţi/ prieteni / vecini  60,0% 6,66%  
3.organizaţii non-guvernamentale 40,0% 20,0%   
4.colaboratori ai primăriei, inclusiv 
primarul 40,0% 46,66% 6,66%  

5.angajaţi ai poliţiei   66,66% 33,33%   
6.consiliul local/raional/municipal/UTA 
Gagauzia 40,0% 40,0%   

7.biserica/confesiuni religioase 6,66% 33,33% 46,66%  
8.liderii neformali din comunitate  13,33% 40,0% 6,66% 
9.instituţii medico-sanitare publice 26,66% 26,66% 20,0%  
10.judecătorie 40,0% 26,66% 6,66% 13,33% 
11.procuratura 53,33% 33,33%   
12.asistenţi sociali 73,33% 20,0%   
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13.instituţii de învăţământ 46,66% 26,66% 6,66%  
 14.agenţi economici 13,33% 13,33% 26,66% 13,33% 
15.echipa multidisciplinară raională/ 
municipală/UTA Gagauzia 46,66% 33,33% 13,33%  

16.mediatori comunitari  6,66% 26,66% 6,66% 13,33% 
17.parajuristi   20,0% 6,66% 13,33% 
  
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului asistenţă socială şi protecţia familiei: 

Instituţii/ entităţi În mare 
măsură 

Într-o 
oarecare 
măsură 

În mică 
măsură Deloc 

1.rude 11,11% 48,14% 3,70% 7,40% 
2.cunoscuţi/ prieteni / vecini 11,11% 14,81% 33,33% 11,11% 
3.organizaţii non-guvernamentale 40,74% 37,03% 3,70% 3,70% 
4.colaboratori ai primăriei, inclusiv 
primarul 29,62% 48,14% 7,40%  

5.angajaţi ai poliţiei   55,55% 37,03%   
6.consiliul local/raional/municipal/UTA 
Gagauzia 25,92% 51,85%   

7.biserica/confesiuni religioase 14,81% 22,22% 18,51% 22,22% 
8.liderii neformali din comunitate  18,51% 18,51% 25,92% 
9.instituţii medico-sanitare publice 22,22% 51,85% 14,81%  
10.judecătorie 33,33% 25,92% 7,40% 11,11% 
11.procuratura 40,74% 37,03% 7,40% 3,70% 
12.asistenţi sociali 59,25% 33,33%   
13.instituţii de învăţământ 25,92% 25,92% 22,22% 3,70% 
 14.agenţi economici  11,11% 33,33% 25,92% 
15.echipa multidisciplinară raională/ 
municipală/UTA Gagauzia 48,14% 33,33%   

16.mediatori comunitari  3,70% 33,33% 11,11% 25,92% 
17.parajuristi   25,92% 7,40% 18,51% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului educaţie, tineret, cultură şi sport: 

Instituţii/ entităţi În mare 
măsură 

Într-o 
oarecare 
măsură 

În mică 
măsură Deloc 

1.rude 22,22% 33,33% 11,11% 3,70% 
2.cunoscuţi/ prieteni / vecini 3,70% 40,74% 14,81% 11,11% 
3.organizaţii non-guvernamentale 33,33% 33,33% 11,11%  
4.colaboratori ai primăriei, inclusiv 
primarul 22,22% 37,03% 14,81% 3,70% 

5.angajaţi ai poliţiei   44,44% 29,62%  3,70% 
6.consiliul local/raional/municipal/UTA 
Gagauzia 44,44% 37,03%   

7.biserica/confesiuni religioase 11,11% 22,22% 25,92% 11,11% 
8.liderii neformali din comunitate  22,22% 14,81% 11,11% 
9.instituţii medico-sanitare publice 25,92% 37,03% 7,40%  
10.judecătorie 29,62% 25,92% 3,70% 3,70% 
11.procuratura 29,62% 29,62%  3,70% 
12.asistenţi sociali 44,44% 33,33%   
13.instituţii de învăţământ 48,14% 33,33% 3,70%  
 14.agenţi economici 7,40% 11,11% 29,62% 14,81% 
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15.echipa multidisciplinară raională/ 
municipală/UTA Gagauzia 40,74% 18,51%   

16.mediatori comunitari  3,70% 22,22% 14,81% 3,70% 
17.parajuristi  3,70% 14,81%  14,81% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului ordinii publice/ procuratura/ 
judecătoria/ securitate: 

Instituţii/ entităţi În mare 
măsură 

Într-o 
oarecare 
măsură 

În mică 
măsură Deloc 

1.rude 15,00% 50,0%% 20,0%  
2.cunoscuţi/ prieteni / vecini 15,00% 33,33% 20,0% 5,0% 
3.organizaţii non-guvernamentale 40,0% 20,0% 20,0% 5,0% 
4.colaboratori ai primăriei, inclusiv 
primarul 40,0% 50,0% 10,0%  

5.angajaţi ai poliţiei   65,0% 30,0%   
6.consiliul local/raional/municipal/UTA 
Gagauzia 45,0% 50,0%   

7.biserica/confesiuni religioase 10,0% 55,0% 10,0% 11,11% 
8.liderii neformali din comunitate  20,0% 35,0% 25,0% 
9.instituţii medico-sanitare publice 25,0% 25,0% 5,0%  
10.judecătorie 65,0% 20,0% 15,0%  
11.procuratura 75,0% 25,0%   
12.asistenţi sociali 55,0% 40,0% 5,0%  
13.instituţii de învăţământ 50,0% 30,0% 15,0%  
 14.agenţi economici 5,0% 30,0% 25,0% 30,0% 
15.echipa multidisciplinară raională/ 
municipală/UTA Gagauzia 40,0% 35,0% 5,0%  

16.mediatori comunitari   30,0% 25,0% 20,0% 
17.parajuristi   25,0% 20,0% 30,0% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai  domeniului sănătate: 

Instituţii/ entităţi În mare 
măsură 

Într-o 
oarecare 
măsură 

În mică 
măsură Deloc 

1.rude 31,25% 31,25% 25,0% 12,5% 
2.cunoscuţi/ prieteni / vecini 12,5% 31,25% 37,5% 18,75% 
3.organizaţii non-guvernamentale 31,25% 18,75% 18,75%  
4.colaboratori ai primăriei, inclusiv 
primarul 31,25% 31,25% 18,75% 12,5% 

5.angajaţi ai poliţiei   56,25% 12,5% 6,25% 12,5% 
6.consiliul local/raional/municipal/UTA 
Gagauzia 43,75% 37,5% 6,25% 6,25% 

7.biserica/confesiuni religioase 6,25% 18,75% 25,0% 24,0% 
8.liderii neformali din comunitate 6,25% 6,25% 25,0% 31,25% 
9.instituţii medico-sanitare publice 75,0% 18,75% 6,25% 0% 
10.judecătorie 37,5% 12,5% 37,5%  
11.procuratura 43,75% 25,0% 12,5%  
12.asistenţi sociali 43,75% 31,25% 6,25% 6,25% 
13.instituţii de învăţământ 37,5% 37,5%  6,25% 
 14.agenţi economici 18,75%  18,75% 43,75% 
15.echipa multidisciplinară raională/ 56,25% 25,0% 6,25% 6,25% 
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municipală/UTA Gagauzia 
16.mediatori comunitari   25,0% 12,5% 37,5% 
17.parajuristi   18,75% 18,75% 25,0% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai inspecţiei teritoriale a muncii: 

Instituţii/ entităţi În mare 
măsură 

Într-o 
oarecare 
măsură 

În mică 
măsură Deloc 

1.rude 20,0% 60,0%   
2.cunoscuţi/ prieteni / vecini 20,0% 60,0%   
3.organizaţii non-guvernamentale 40,0% 20,0%  20,0% 
4.colaboratori ai primăriei, inclusiv 
primarul 40,0% 20,0%   

5.angajaţi ai poliţiei   60,0% 20,0%   
6.consiliul local/raional/municipal/UTA 
Gagauzia 60,0% 20,0%   

7.biserica/confesiuni religioase  60,0%  20,0% 
8.liderii neformali din comunitate 20,0%  40,0% 20,0% 
9.instituţii medico-sanitare publice 40,0% 20,0% 20,0%  
10.judecătorie 40,0%  40,0%  
11.procuratura 40,0% 20,0% 20,0%  
12.asistenţi sociali 60,0% 20,0%   
13.instituţii de învăţământ 60,0% 20,0%   
 14.agenţi economici 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 
15.echipa multidisciplinară raională/ 
municipală/UTA Gagauzia 60,0% 20,0%   

16.mediatori comunitari  20,0% 20,0% 20,0%  
17.parajuristi     40,0% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului evidenţă şi documentare a populaţiei: 

Instituţii/ entităţi În mare 
măsură 

Într-o 
oarecare 
măsură 

În mică 
măsură Deloc 

1.rude  40,0%  10,0% 
2.cunoscuţi/ prieteni / vecini  20,0% 10,0% 10,0% 
3.organizaţii non-guvernamentale 30,0% 30,0%   
4.colaboratori ai primăriei, inclusiv 
primarul 30,0% 10,0%   

5.angajaţi ai poliţiei   50,0%  10,0%  
6.consiliul local/raional/municipal/UTA 
Gagauzia 30,0% 30,0% 10,0%  

7.biserica/confesiuni religioase 10,0% 20,0% 10,0%  
8.liderii neformali din comunitate 10,0% 20,0% 10,0%  
9.instituţii medico-sanitare publice   10,0% 10,0% 
10.judecătorie 10,0% 30,0% 10,0%  
11.procuratura 50,0%    
12.asistenţi sociali 30,0%    
13.instituţii de învăţământ 10,0% 20,0% 10,0% 10,0% 
 14.agenţi economici   10,0% 30,0% 
15.echipa multidisciplinară raională/ 
municipală/UTA Gagauzia 40,0% 10,0%   

16.mediatori comunitari   20,0% 10,0% 10,0% 
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17.parajuristi   30,0%  10,0% 
 
Membri ai CT reprezentanţi ai Consiliilor raionale/municipale: 

Instituţii/ entităţi În mare 
măsură 

Într-o 
oarecare 
măsură 

În mică 
măsură Deloc 

1.rude 22,72% 45,45% 13,63% 9,09% 
2.cunoscuţi/ prieteni / vecini  50,0% 27,27% 9,09% 
3.organizaţii non-guvernamentale 31,81% 36,36% 27,27%  
4.colaboratori ai primăriei, inclusiv 
primarul 18,18% 40,90% 22,72% 4,54% 

5.angajaţi ai poliţiei   45,45% 40,90% 4,54%  
6.consiliul local/raional/municipal/UTA 
Gagauzia 22,72% 50,0% 18,18%  

7.biserica/confesiuni religioase 13,63% 18,18% 36,36% 18,18% 
8.liderii neformali din comunitate  13,63% 27,27% 31,81% 
9.instituţii medico-sanitare publice 22,72% 50,0% 13,63% 4,54% 
10.judecătorie 36,36% 31,81% 9,09% 9,09% 
11.procuratura 45,45% 40,90% 13,63% 4,54% 
12.asistenţi sociali 36,36% 59,09%   
13.instituţii de învăţământ 27,27% 54,54% 9,09%  
 14.agenţi economici 9,09% 13,63% 45,45% 13,63% 
15.echipa multidisciplinară raională/ 
municipală/UTA Gagauzia 40,90% 45,45% 9,09%  

16.mediatori comunitari  13,63% 54,54%  18,18% 
17.parajuristi   31,81% 4,54% 36,36% 
 

Anexa nr. 8 
Cele  mai eficiente acţiuni / modalităţi prin care societatea civilă  contribuie la 
reducerea numărului de victime a traficului de fiinţe umane, în viziunea 
membrilor CT, după cum urmează: 
Membri ai CT reprezentanţi ai  domeniului ocuparea forţei de muncă: 
 Cercetări/analize-46,66%, 
 Companii de advocacy-40,0%,  
 Acţiuni promoţionale şi de informare-86,66%, 
 Instruiri-73,33%, 
 Conferinţe-26,66%, 
 Consultaţii/expertiză-46,66%, 
 Training-uri, seminare-73,33%, 
 Workshop-uri-53,33%, 
 Nici una dintre acestea-0%. 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului asistenţă socială şi protecţia familiei: 
 Cercetări/analize-22,22%, 
 Companii de advocacy-14,81%,  
 Acţiuni promoţionale şi de informare-81,48%, 
 Instruiri-62,96%, 
 Conferinţe-48,14%, 
 Consultaţii/expertiză-29,62%, 
 Training-uri, seminare-59,25%, 
 Workshop-uri-29,62%, 
 Nici una dintre acestea-0%. 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului educaţie, tineret, cultură şi sport: 
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 Cercetări/analize-45,83%, 
 Companii de advocacy-33,33%,  
 Acţiuni promoţionale şi de informare-66,66%, 
 Instruiri-50,00%, 
 Conferinţe-37,50%, 
 Consultaţii/expertiză-33,33%, 
 Training-uri, seminare-66,66%, 
 Workshop-uri-25,00%, 
 Nici una dintre acestea-0%. 
Membri ai CT reprezentanţi ai  domeniului ordinii publice/ procuratura/ 
judecătoria/ securitate: 
 Cercetări/analize-30,0%, 
 Companii de advocacy-15,0%,  
 Acţiuni promoţionale şi de informare-80,0%, 
 Instruiri-60,0%, 
 Conferinţe-45,0%, 
 Consultaţii/expertiză-40,0%, 
 Training-uri, seminare-60,0%, 
 Workshop-uri-0%, 
 Nici una dintre acestea-0%. 
Membri ai CT reprezentanţi ai  domeniului sănătate: 
 Cercetări/analize-25,0%, 
 Companii de advocacy-37,5%,  
 Acţiuni promoţionale şi de informare-81,25%, 
 Instruiri-62,5%, 
 Conferinţe-50,0%, 
 Consultaţii/expertiză-50,0%, 
 Training-uri, seminare-56,25%, 
 Workshop-uri-12,5%, 
 Nici una dintre acestea-0%. 
Membri ai CT reprezentanţi ai inspecţiei teritoriale a muncii: 
 Cercetări/analize-40,0%, 
 Companii de advocacy-40,0%,  
 Acţiuni promoţionale şi de informare-60,0%, 
 Instruiri-80,0%, 
 Conferinţe-60,0%, 
 Consultaţii/expertiză-20,0%, 
 Training-uri, seminare-100%, 
 Workshop-uri-20%, 
 Nici una dintre acestea-0%. 
Membri ai CT reprezentanţi ai domeniului evidenţă şi documentare a populaţiei: 
 Cercetări/analize-10%, 
 Companii de advocacy-0%,  
 Acţiuni promoţionale şi de informare-50,0%, 
 Instruiri-40,0%, 
 Conferinţe-40,0%, 
 Consultaţii/expertiză-40,0%, 
 Training-uri, seminare-20,0%, 
 Workshop-uri-10%, 
 Nici una dintre acestea-0%. 
Membri ai CT reprezentanţi ai Consiliilor raionale/municipale: 
 Cercetări/analize-31,81%, 
 Companii de advocacy-18,18%,  
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 Acţiuni promoţionale şi de informare-81,81%, 
 Instruiri-59,09%, 
 Conferinţe-40,90%, 
 Consultaţii/expertiză-27,27%, 
 Training-uri, seminare-59,09%, 
 Workshop-uri-56,36%, 
 Nici una dintre acestea-0% 
 Altele: ridicarea bunăstării populaţiei-4,5%. 
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