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ANEXE:  

 

Anexa nr. 1 „Informație asupra progresului implementării 

„Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind 

implementarea Strategiei naționale de prevenire şi 

combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-

2023” 

Anexa nr. 2 „Informaţie asupra activităţii Comisiilor 

teritoriale pentru combaterea TFU”  

 

CUPRINS 



 
 

 
 

ANOFM – Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 

ANAS – Agenția Națională 

Asistență Socială 

ANTA - Agenția Națională 

Transport Auto 

APC – Autoritate Publică 

Centrală 

APL – Autoritate Publică Locală 

ASP-  Agenția Servicii Publice   

CAP – Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale 

TFU 

CCTP – Centrul pentru combaterea traficului de persoane 

CI „La Strada” – Asociaţia Obştească Centrul internaţional „La Strada”  

CN CTFU – Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

CNPAC – Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii 

CP – Codul Penal 

EMT – Echipa multidisciplinară teritorială din cadrul SNR 

GRETA – Grupul de experţi independenţi privind combaterea traficului de 

persoane din cadrul Consiliului Europei 

HG – Hotărâre de Guvern 

INJ – Institutul Național al Justiției 

MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

MECC – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării   

MJ – Ministerul Justiţiei  

MSMPS - Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  

OI – Organizaţie Internaţională 

OIM –Organizaţia Internaţională pentru Migraţie  

ONG – Organizaţie necomercială  

OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

PG – Procuratura Generală   

SNR – Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane 

SP – Secretariat Permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului 

de fiinţe din cadrul Cancelariei de Stat  

STOFM - Subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă 

TC – Trafic de copii 

TFU – Trafic de fiinţe umane 
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ABREVIERI 
 



Prezentul raport, constituie o analiză a datelor 

și tendințelor în domeniul traficului de ființe 

umane (TFU), precum și a acțiunilor 

implementate și rezultatelor obținute de către 

comunitatea antitrafic din Republica Moldova 

pe parcursul anului 2019. 

În calitate de surse pentru elaborarea Raportului au servit informațiile și datele statistice 

colectate, după cum urmează: 

 informații furnizate de către autoritățile publice centrale (APC), autoritățile publice 

locale (APL), organizații necomerciale (ONG) şi organizații internaționale (OI) despre 

realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale 

de prevenire şi combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023;  

 recomandările hotărârilor ședințelor Comitetului național pentru combaterea TFU (CN 

CTFU) și ale ședințelor grupului tehnic coordonator al Secretariatului Permanent  (SP) al CN 

CTFU;  

 recomandările rapoartelor internaționale de evaluare (GRETA, Raportul privind traficul 

de persoane al Departamentului de Stat al SUA, etc.). 

 

Raportul este structurat în capitole în conformitate cu paradigma celor 4P ai politicii – 

recomandată de standardele internaționale în acest domeniu (Prevenire, Protecție, Pedepsire, 

Parteneriat), precum și abordează modificările cadrului legal și instituțional în domeniu. 

Raportul conține 2 anexe care reflectă progresul implementării Planului de acțiuni pentru anii 

2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire şi combatere a traficului 

de ființe umane pentru anii 2018-2023 și activitatea Comisiilor teritoriale pentru combaterea 

TFU în anul 2019.  
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METODOLOGIE 



1.1.Cadrul legal şi de reglementare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modificarea Legii nr. 198/2007 cu privire la 

asistența juridică garantată de stat (aprobat prin 

HG nr. 566/2019, adoptat de Parlament în I 

lectură la 20.12.2019) 

 

 HG nr. 234/2008 „Privind aprobarea 

Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale 

pentru combaterea traficului de ființe umane” 

modificată şi completată (prin HG nr. 179/2019). 

  

 Prin HG nr. 286/2019 au fost aprobate 

Instrucțiunile cu privire la certificarea faptelor de 

stare civilă produse și consemnate în localitățile 

din stânga Nistrului și municipiul Bender. 

 

 HG nr. 708 din 27.12.2019 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și 

funcționarea Centrului regional de asistență 

integrată a copiilor victime/martori ai 

infracțiunilor și a Standardelor minime de 

calitate. 

 

 

 

Scop: consolidarea capacităților CT în 

cooperarea, coordonarea, monitorizarea 

și evaluarea implementării politicilor 

naţionale de prevenire și combatere a 

TFU la nivel local. 

Scop: crearea unui instrument util și 

eficace pentru garantarea drepturilor la 

respectarea vieții private și de familie, a 

dreptului la căsătorie  a persoanelor care 

se află în stânga Nistrului și municipiului 

Bender. 

1.2. Modificări în cadrul instituțional 

 Elaborarea „Ghidului privind efectuarea 

investigațiilor financiare paralele”, aprobat prin 

ordinul Procurorului General nr.18/11 din 

09.04.2019, elaborat cu suportul Ambasadei SUA 

și OIM; 

 Elaborarea proiectului Conceptului Mecanismului 

național de referire pentru protecția și asistența 

victimelor infracțiunilor pe anii 2020–2030 și a 

Planului de acțiuni pe anii 2020-2022; 

 HG nr. 708/2019 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și 

funcționarea Centrului regional de asistență 

integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor 

și a Standardelor minime de calitate. 

 

 

 

1.3. Realizări majore 

I. MĂSURI GENERALE 

 

 Secția combatere a TFU din cadrul 

PG a fost abilitată cu atribuții de 

analiză, monitorizare a rezultatelor 

examinării de către instanțele de 

judecată a cauzelor penale ce țin de 

infracțiunile de TFU și crimele 

conexe și asimilate (Ordinul 

Procurorului General nr.13/15 din 

01.03.2019); 

 Complet specializat din 12 

judecători, creat pentru examinarea 

cauzelor privind TFU şi infracţiuni 

conexe, în Judecătoria Chişinău din 

12 judecători (Dispoziţia 

Judecătoriei Chişinău nr. 22 din 

18.06.2019). 

Scop: prevenirea revictimizării și 

retraumatizării copilului în procesul de 

colectare a probelor în cauzele penale, 

prin oferirea asistenței juridice, medicale, 

psihologice și sociale, copilului și familiei 

acestuia, în cadrul unei singure instituții. 

Scop: includerea victimelor TFU în 

categoria persoanelor care au dreptul la 

asistență juridică calificată, indiferent de 

nivelul veniturilor 
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1.4. Dezvoltarea capacităților profesionale 

ale specialiștilor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama nr. 1 Numărul de specialiști instruiți (cu 

aproximație) 

 

 

900 

26 

67 25 35 
52 47 

organe de drept

specialiști ANAS 

specialiști EMT 

psihologi și asistenți 

sociali 

inspectori de muncă

alți specialiști 

specialiști ANTA 

1152 specialiști instruiți (900 reprezentanți ai 

organelor de drept și 252 specialiști din domeniul 

asistenței și protecției, și alte categorii de 

specialiști) 

 2 cursuri de instruire 

”Particularitățile investigării 

și judecării infracțiunilor de 

trafic de persoane și elemente 

corporale” (18.02.2019 și 

17.12.2019), organizat de 

INJ cu suportul OIM și MAE 

al Norvegiei; 

 2 Cursuri de instruire 

”Particularitățile investigării 

și judecării infracțiunilor de 

trafic de persoane, organe, 

țesuturi și celule” (14-

15.03.2019, 19-20.09.2019), 

organizat de INJ cu suportul 

OIM, MAE al Norvegiei și 

Ambasada SUA; 

 Școală de toamnă 

”Drepturile victimelor în 

contextul Legii nr. 137 

privind reabilitarea și 

compensarea victimelor 

infracțiunilor”, (9-

11.10.2019), organizat de 

INJ cu suportul OSCE; 

 Atelier de lucru „Asistența 

victimelor TFU” 

(08.11.2019), organizat de 

Ambasada SUA, în 

parteneriat cu SP al 

CNCTFU și MSMPS; 

 2 ateliere de lucru 

„Criminalitatea informatică 

și prevenirea abuzului asupra 

copiilor în spațiul online” 

(04-07.06,05-08.11.2019), 

organizate de OSCE și INJ 

pentru procurori și 

judecători.  

 Adițional, CNPAC a realizat 

activități de formare a 514 

specialiști în domeniul 

prevenirii abuzului și 

exploatării sexuale a copiilor 

din 19 raioane, 302 profesori 

din cadrul școlilor 

profesionale din 6 raioane 

ale republicii și 108 

specialiști din cadrul 

serviciilor de îngrijire 

alternativă și a Direcțiilor 

sectoriale de protecție a 

drepturilor copilului din mun. 

Chișinău. 

 

 

 Atelierul de lucru „Planificarea, monitorizarea și 

raportarea politicilor antitrafic, bazate pe rezultate", (26-

29.11. 2019), organizat de SP al CN CTFU și OIM cu 

suportul financiar al Ambasadei SUA; 

 Instruire „Măsuri de combatere a fenomenului TFU în 

scopul exploatării prin muncă și alte scopuri. 

Identificarea victimelor și potențialelor victime ale TFU”, 

organizat de OSCE în colaborare cu ISM; 

 2 ateliere de lucru pentru inspectorii de control și 

specialiștii din cadrul Agenției Naționale Transport Auto 

(ANTA), (25, 27.09. 2019), organizate de SP al CNCTFU 

cu suportul OIM; 

 2 ateliere de lucru pentru reprezentanții Aeroportului 

Internațional (09.07. 2019) și companiilor aeriene Air 

Moldova, FlyOne și companiei MGH Ground Handling 

(11.10.2019), organizat de  SP al CNCTFU cu suportul 

OIM. 
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1.5. Colectarea și analiza datelor statistice, cercetări 
 

Analiza datelor statistice rămâne a fi punctul de pornire în ceea ce privește dezvoltarea și/sau 

elaborarea politicilor în vederea asigurării drepturilor și libertăților cetățenilor, reieșind din 

necesitățile constatate. Astfel, în perioada de referință au fost efectuate mai multe cercetări, 

evaluări și analize a situației în domeniul prevenirii și combaterii TFU, după cum urmează: 

 

 C.I. „LA STRADA” în parteneriat cu 

Centrul de Investigaţii şi Consultanţă 

„Sociopolis” (ONG) a elaborat 

Raportul „Vulnerabilitatea 

migranţilor la trafic de ființe umane 

şi la exploatare, pe teritoriul 

Republicii Moldova”-  

http://lastrada.md/pic/uploaded/Rapo

rt_migratie_ro_2019.pdf  

 

 Raportul naţional de realizare a 

politicii de prevenire şi combatere a 

TFU pentru anul 2018, elaborat de 

SP al CN CTFU în baza informațiilor 

de la APC, APL, ONG-uri, OI, 

publicat pe www.antitrafic.gov.md   

 

 Notele informative despre activitățile 

de bază ale actorilor antitrafic și 

activitățile suplimentare Planului de 

acțiuni pentru anii 2018-2020, 

precum și cu privire la activitățile 

realizate de către Comisiile 

teritoriale pentru combaterea TFU pe 

parcursul I semestru al anului 2019, 

elaborate de SP al CN CTFU în baza 

informațiilor de la APC, APL, ONG-

uri, OI, publicate pe 

www.antitrafic.gov.md    

 

 Notă informativă privind realizarea 

Campaniei naționale “Săptămâna de 

luptă împotriva TFU”, 18-

25.10.2019,  elaborată de SP al CN 

CTFU, publicată pe 

www.antitrafic.gov.md    

  

 Raportul Comun de evaluare a 

riscurilor în domeniul combaterii 

criminalității transfrontaliere, a TFU 

și a migrației ilegale elaborat anual 

de către membrii Grupului Comun și 

Analiză a Riscurilor 

 

 Raportul Procurorului General 

despre respectarea în țară a legislației 

privind prevenirea și combaterea 

TFU 

 

 CCTP  a elaborat Raportul de 

activitate pentru anul 2018 ce 

reflectă rezultatele obținute pe 

parcursul anului, informații cu 

privire la numărul total de cauze 

penale investigate, cooperarea cu 

organele de drept din afara țării 
 

 Proiectul „Ghidului pentru facilitarea 

implicării actorilor publici locali în 

prevenirea și combaterea TFU”, 

elaborat cu suportul Misiunii OSCE 

în Moldova 
 

 Studiul „Atitudinile sociale față de 

exploatarea sexuală comercială a 

copiilor și tinerilor”, realizat la 

solicitarea CNPAC de Institutul de 

Marketing și Sondaje (IMAS) – 

www.cnpac.org.md  
 

 Studiul de evaluare a cunoștințelor și 

atitudinilor tinerilor din școlile 

profesionale față de exploatarea 

sexual-comercială și TFU, realizat la 

comanda CNPAC de către 

SOCIOPOLIS, în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea rezilienței față de 

exploatarea sexual-comercială 

pentru adolescenții din cadrul 

școlilor profesionale” 
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2.1.Informarea publicului larg 

 

 
 

8 

 

 

30 iulie 2019 - eveniment de 
informare  despre riscurile și 

consecințele TFU în contextul „Zilei 
mondiale împotriva traficului de 

persoane”, organizat de Ambasada 
SUA, Guvernul RM, OSCE, OIM, 

CI ”La Strada” 

 

proiectul „Dezvoltarea rezilienței 
față de exploatarea sexuală și 

comercială pentru adolescenții din 
cadrul școlilor profesionale”, 
implementat de CNPAC în 

parteneriat cu SP al CNCTFU și 
MECC, cu suportul financiar al 

Guvernului Olandei (beneficiari -
920 elevi și 302 profesori ai 
școlilor profesionale din 6 

raioane ale republicii) 

 18-25 octombrie 2019 - 

Campania națională de 
informare ”Săptămâna de 

luptă împotriva TFU” 

 

12 sesiuni de instruire și 
sensibilizare despre TFU, 

organizate de Misiunea OSCE în 
Moldova în parteneriat cu ONG-

ul „ Jenskie Initsiativi” în 
regiunea din stânga Nistrului 

 

Autoritățile publice și partenerii 
au organizat și alte activități 
destinate spre sensibilizarea 
publicului larg: lecții publice, 

sesiuni de informare, ateliere de 
lucru, etc. 

 

II. PREVENIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul 

anului 2019 au 

fost informate 

aproximativ 

113561 persoane 

din republică și 

capacitați 

aproximativ 

10980 specialiști 



2.2. Reducerea vulnerabilității 

 
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM): 

 

 oferă consultații și informații privind angajarea legală, la bază fiind contractele 

individuale de muncă, prin intermediul formularelor on-line parvenite din partea 

cetățenilor către instituție, telefonic și la 

sediu. Astfel, prin intermediul serviciului 

telefonic gratuit al Centrului de Apel - Piața 

Muncii, pe parcursul anului 2019, au fost 

recepționate 5577 apeluri, din care 39 %  

apeluri au abordat procesul de emigrare; 

 oferă, consultații agenților economici, care 

sunt interesați de obținerea licenței pentru 

activitate legată de plasarea în câmpul 

muncii a cetățenilor moldoveni peste hotare, 

iar, conform domeniului de competență, 

ANOFM coordonează Acordurile de colaborare și proiectele de contract individual de 

muncă întru respectarea prevederilor Legii 105/2018 cu privire la promovarea ocupării 

forței de muncă și asigurare de șomaj; 

 înregistrează contractele individuale de muncă ale cetățenilor ce urmează a fi angajați 

peste hotare. În anul 2019 au fost examinate 177 de acorduri de colaborare și proiecte de 

contracte individuale de muncă; 

 au fost înregistrate 5686 contracte individuale de muncă ale cetățenilor angajați în 

străinătate prin intermediul a 35 agenții private care își onorează drepturile/obligațiile de 

activitate. 

 

Procuratura Generală: 

 La „Linia Verde Antitrafic”, instituită în cadrul Procuraturii la numărul de telefon mobil 

(+373)69999021 (e-mail: antitrafic@procuratura.md),  au fost înregistrate 15 apeluri, 

dintre care, în 12 cazuri au fost sesizate organele competente în vederea inițierii 

investigațiilor.  

Centrul pentru combaterea traficului de persoane: 

 la Linia fierbinte a CCTP au parvenit 27 de apeluri, fiind înregistrate 27 de informații cu 

privire la infracțiuni. În cazul a 17 informații 

înregistrate, faptele nu s-au adeverit, alte 3 

cazuri au fost remise după competență, iar 

pe marginea a 4 informații au fost pornite 2 

cauze penale pentru TFU, 1 cauză penală 

pentru muncă forțată și 1 cauză penală 

pentru hărțuire sexuală. 
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Activitățile de prevenire a TFU urmează, de asemenea, să se concentreze și asupra reducerii 

vulnerabilității grupurilor expuse riscurilor. În acest scop în anul 2019 au fost întreprinse 

următoarele măsuri: 

se constată o creștere continuă a 

numărului contractelor individuale 

de muncă înregistrate ale 

cetățenilor angajați în străinătate, 

ceea ce denotă o tendință pozitivă 

privind angajarea peste hotare în 

condiții legale 

 Urmare a apelurilor 

recepționate de CCTP, au fost 

pornite 2 cauze penale pe TFU, 

1 cauză penală pe muncă forțată 

și 1 pe hărțuire sexuală.  

 
 

mailto:antitrafic@procuratura.md


Centrul Internațional „LA STRADA”:  

 a consiliat 19283 apeluri la Linia 

Fierbinte 080077777, dintre care 18436 

apeluri vizează prevenirea TFU (17185 

apeluri se referă la facilitarea angajării 

temporare a lucrătorilor din Moldova în 

Statul Israel în cadrului Acordului 

bilateral încheiat între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel); 

  a continuat gestionarea portalului informațional www.migratiesigura.md, care a fost 

accesat în perioada de raportare de 23493 ori (din care 19111 vizitatori unici) şi prin care 

au fost oferite 158 consultații online.                                           

3.1. Identificarea și referirea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de 

ființe umane 
 
În anul 2019 la nivel național au fost identificate 341 

victime (comparativ cu 365 victime identificate în 

anul 2018), dintre care: 

-232 victime adulte (în anul 2018 - 305 victime 

identificate). 

-109 victime minore (în 2018 - 60 victime 

identificate). 

 
 Referitor la victimele adulte 

 
Potrivit formei de exploatare se atestă următoarea situație : 

 

Diagrama nr. 2 Forma de exploatare a victimelor adulte 

 
 Exploatarea victimelor TFU în scop de muncă prevalează față de celelalte forme de 

exploatare, similar anului precedent, fiind identificate 153 de victime  (20 femei și 133 

bărbați);   

 Exploatarea victimelor TFU în scop sexual, este aproximativ constantă, fiind identificate 52 

victime femei;  
10 
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Ex. prin 

cerșit 

Prelevare 

de organe, 

țes., cel. 

Activit.

Criminale
Mixt 

(muncă și 

sex) 

Mixt 

(muncă și 

act. 

criminale) 

54 

240 

10 1 0 0 0 

52 

153 

16 
2 1 5 3 

Anul 2018

Anul 2019

III. PROTECŢIE 
 

Comparativ cu anul 2018, se atestă 

o descreștere cu 24% a victimelor 

adulte identificate și o creștere cu 

45% a victimelor minore 

 95% dintre apelurile 

recepționate la  Linia Fierbinte 

080077777 au vizat prevenirea 

traficului de ființe umane 

 

 



 La compartimentul exploatării prin cerșit se atestă o creștere, în special a numărului de 

bărbați, fiind identificate 16 victime (8 

bărbați și 8 femei), ceea ce reprezintă 

6,9% din totalul victimelor identificate pe 

parcursul anului 2019 (comparativ cu 

3,3% în anul precedent, cu 10 victime 

identificate - 2 bărbați și 8 femei); 

 Comparativ cu anul precedent, 1 victimă 

a fost exploatată în activități criminale, 

precum și în alte forme, precum: 

 Mixt: 5 victime prin muncă și sex și 3 

victime prin muncă și antrenare în 

activități criminale; 

 Prelevare de organe, țesuturi sau celule 

umane: 2 victime (1 bărbat și 1 femeie). 

 
 

Potrivit țării de destinație:                              Diagrama nr. 3 Țara de destinație  
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38,80% 

61,20% 

Trafic
intern

Trafic
extern

Trafic 
intern 

90 victime 
(38,8%) 

12 victime 
exploatate 

sexual 

72 victime 
exploatate în scop 

de muncă 
(preponderent 

construcții) 

5 vixtime 
exploatate mixt 

(muncă/sex) 

1 victimă 
exploatată în 

scop de 
prelevare de 

organe, țesuturi, 
celule  

 66,4 % din numărul total de victime ale 

TFU au fost exploatate prin muncă 

 22 % din numărul total al victimelor 

identificate au fost exploatate sexual 

 6,9 % dintre victime au fost exploatate 

prin cerșit 

 4,7% dintre victime au fost exploatate 

în activități criminale, prelevare de 

organe, țesuturi sau celule și mixt.  

Pe parcursul anului 2019, similar anului 

precedent prevalează traficul extern cu 142 

victime identificate, față de 90 victime 

exploatate în interiorul țării.  

De asemenea, similar anului precedent, 

Republica Moldova a devenit și țara de 

destinație a traficului de ființe umane fiind 

identificate 45 de victime de origină străină 

(cetățenii Republicii Turcia) exploatați pe 

teritoriul Republicii Moldova, prin muncă în 

domeniul construcțiilor. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diagrama nr. 5 

 
 

 Referitor la victimele minore 

Potrivit formei de exploatare a copiilor se atestă următoarea situație : 

 

Diagrama nr. 6 Forma de exploatare a victimelor minore 

 
 
 

46,60% 

6,00% 8,20% 0,40% 
Zona UE

Orientul

Mijlociu

Spațiul CSI 

Alte țări de 

destinație 

21 

16 
14 14 

11 10 9 

3 2 2 1 1 1 1 2 

7 

1 

6 

17 

2 1 

0

5

10

15

20

25

Numărul victimelor adulte conform țării de destinație  
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32 

72 

2 3 

Anul
2018

Anul
2019

 Zona UE se confirmă ca o destinaţie constantă, 

fiind identificate 108 victime ale TFU, 

preponderent exploatate în scop de muncă; 

 Se atestă o descreștere semnificativă a 

numărului victimelor TFU identificate în 

Federația Rusă în comparație cu anii 

precedenți; 

 Principala ţară de destinaţie din perspectiva 

numărului de victime este Germania, fiind 

identificate  21 victime (2 femei și 19  bărbați) 

exploatate prin muncă; 

 Ca destinație nouă este SUA, fiind identificată 1 

victimă femeie, traficată în scop de prelevare de 

celule.   

Diagrama nr. 4 Trafic extern  

Comparativ cu anul 

2018 principala forma 

de exploatare a copiilor 

a devenit, ca și pentru 

victimele adulte, 

exploatarea prin muncă 

(preponderent în  

domeniul cultural-

artistic), determinat de o 

cauză penală, în cadrul 

căreia au fost 

identificate cele mai 

multe victime. 
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Diagrama nr. 7 Țara de destinație 

 

 
 

 

3.2. Statistici cu privire la victimele traficului de ființe umane şi traficului de 

copii asistate. Profilul victimei asistate
1
. 

 
În platforma Centrelor prestatoare de servicii specializate, finanțate din bugetul de stat, au fost 

asistate 71 de victime ale traficului de ființe umane (53 adulți și 18 minori). 

 
Profilul victimei TFU (adulte) asistate 

 

 

                                                        
1 Datele cu privire la profilul victimei asistate diferă de datele victimelor identificate, descrise în Capitolul 3.1. 

Profilul victimei asistate a fost elaborat în baza datelor colectate de la Centrele prestatoare se asistență și protecție a 

victimelor TFU și se referă numai la victimele care au beneficiat de asistență în cadrul Centrelor.  

29,30% 

70,60% 

Trafic

intern

Trafic

extern

 Comparativ cu anul 2018, în 2019 se 

atestă o tendință inversă de exploatare 

a copiilor și anume traficul în afara 

țării; 

 Principala destinație a traficului extern 

de copii în 2019 este Grecia cu 73 

victime copii, dintre care 70 victime 

exploatate în scop de muncă în 

domeniul cultural-artistic  și 3 victime 

minore fete exploatate în scop sexual;  

 Printre alte țări sunt Federația Rusă (2 

victime) și Federația Rusă și Ucraina 

(2 victime).  

 

 Din numărul total de 53 victime ale TFU,  42 victime sunt femei și 11 sunt bărbați.  

 Analizând vârsta victimelor, observăm că  majoritatea dintre victimele femei (21 

femei) au vârsta cuprinsă între 18-25 ani, iar majoritatea victimelor bărbaţi (10 

bărbați) au vârsta cuprinsă între 26-50 ani.  

 Cu privire la nivelul educaţiei, se atestă că  majoritatea victimelor - 45 % au studii 

gimnaziale, 19 % din victime au absolvit studii medii şi de specialitate, 9,4 % din 

victime sunt fără studii, urmate de 11,4 % din victime care au studii primare, iar 13,2 

%  dintre victime au studii speciale și 2% (1 victimă) au studii superioare. 

 Majoritatea victimelor, cca 64 % provin din mediul rural. 

 Analizând starea civilă a victimelor, remarcăm că 56,7 %  din numărul de victime sunt 

necăsătorite, 7,5 % dintre victime sunt căsătorite, în timp ce  11,4 %  din victime sunt 

divorţate,  20,7 % se află în concubinaj, iar  3,7 %  dintre victime sunt văduve. 

 Cu referire la tipul de exploatare, menţionăm că 39,6 % dintre victime au fost 

exploatate sexual, 26,4 % au fost exploatate prin muncă, 17 % au fost exploatate prin 

cerșit, 2% (1 victimă) exploatată în scop de prelevare de organe, țesuturi sau celule, iar 

15 % au fost exploatate prin altă formă. 

 Din numărul total de victime, menționăm că 35,8 % dintre  victime  au fost exploatate 

pe teritoriul Republicii Moldova, în timp ce 64,2% dintre victime au fost exploatate în 

afara ţării.  

 Referindu-ne la tipul de servicii de care au beneficiat victimele, menționăm că 100 % 

din victime au beneficiat de asistență socială, 49 % au beneficiat de asistență 

medicală, 26,4 % au beneficiat de asistență juridică, 64, 1% de asistență psihologică şi 

doar  5,6%  au beneficiat de profesionalizare. 
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Profilul victimei traficului de copii asistate  

  
Prin intermediul Echipelor multidisciplinare raionale, au fost identificate și asistate: 

 34 victime ale TFU (27 adulți și 7 minori) 

 61 prezumate victime ale TFU (33 adulți și 28 minori) 

 

3.3. Repatrierea, reabilitarea și reintegrarea victimelor și prezumatelor victime 

ale traficului de ființe umane 
 

  Acordarea serviciilor sociale specializate, 

în cadrul Centrelor prestatoare de servicii sociale, 

care asistă și victimele TFU, se efectuează în 

conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 898 din 

30.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului- 

cadru cu privire la organizarea și funcționarea 

Serviciului de asistență și protecție a victimelor 

traficului de ființe umane și a standardelor minime 

de calitate. 

Din numărul total de victime asistate în Centrele 

prestatoare de servicii,  7 victime adulte au 

beneficiat de asistență în perfectarea actelor de 

identitate, 1 copil a fost școlarizat, 3 victime (2 

adulți și 1 copil) au fost înscriși la cursuri de 

instruire profesională și 5 victime adulte au fost angajate în câmpul muncii. 

 Pentru întreținerea centrelor de asistență și protecție a victimelor TFU și centrelor 

psihosociale de reabilitare a victimelor violenței în familie în bugetul de stat pentru anul 2019 au 

fost prevăzute mijloace financiare în sumă totală de 10818,8 mii lei, fiind executate 10081,9 mii 

lei, dintre care: 

 3216,3 mii lei din bugetul MSMPS, pentru finanțarea CAP mun. Chișinău 

 6865,6 mii lei din transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele 

locale de nivelul al II-lea, pentru întreținerea Centrului de asistență și protecție a 

victimelor TFU din r. Cahul și Centrelor psihosociale de reabilitare a victimelor violenței 

în familie din r. Anenii Noi, Căușeni, Drochia, Hîncești și mun. Bălți.   
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 Din numărul total de  victime ale traficului de copii 88,9 %  din victime sunt de gen 

feminin, şi  11,1 %  din victime sunt de gen masculin. 

 77,7 % dintre victimele copii provin din mediul rural. 

 Majoritatea victimelor, cca  72 % au fost exploatate pe teritoriul Republicii 

Moldova.  

 Cu referire la tipul de exploatare, 50 % din victime copii, au fost exploatați sexual, 

11% (2 copii) din victime copii au fost exploataţi prin muncă,  33,3 % victime copii 

au fost exploataţi prin cerșit. 

MSMPS a organizat repatrierea a 21 

persoane (19 copii neînsoțiți și 2 adulți 

aflați în situație de dificultate), din 

următoarele țări: Ucraina, Federația 

Rusă, Kazahstan, Turcia , Polonia și 

Republica Italiană. Totodată, din bugetul 

OIM a fost repatriată 1 victimă a TFU din 

EAU. 

 

Pentru repatriere în bugetul MSMPS au 

fost aprobați 300,0 mii lei, dintre care au 

fost executați 280,2 mii lei. 

 



4.1. Urmărirea penală şi judecarea cauzelor  

În domeniul pedepsirii traficanţilor de persoane, în special referindu-ne la urmărirea penală, s-a 

constatat că în anul 2019 au fost:  

 
 

Fiind analizată  practica judiciară pentru anul 2019 cu privire la infracțiunile de trafic de fiinţe 

umane și trafic de copii, a fost constatat, că instanţele de judecată au pronunțat în total 57 de 

sentințe pe cazurile din categoria TFU, în privinţa a 93 

inculpaţi, dintre care:  

-  42 sentințe privind traficul de fiinţe umane în privinţa a 

67 inculpaţi (în anul 2018 - 40 sentințe în privința 56 

inculpați); 

-  15 sentințe privind traficul de copii în privinţa 26 

inculpaţi (în anul 2018 - 19 sentințe în privința 30 

inculpați). 

 

Din numărul total de sentințe pronunțate, 44 sunt de 

condamnare în privința a  72 persoane, dintre care:  

-  32 sentințe privind traficul de fiinţe umane în privinţa a 

50 inculpaţi; 

-  12 sentințe privind traficul de copii în privinţa a 22 inculpaţi. 

 

Totodată, în afară de sentințele de condamnare, au fost pronunțate sentințe de încetare și sentințe 

de achitare. 

Referindu-ne la categoriile de pedepse aplicate de 

către instanţele de judecată, se poate constata că 

pedeapsa închisorii a fost aplicată faţă de 70 persoane, 

dintre acestea,  

 pentru comiterea traficului de fiinţe umane – 

48 persoane;   

 traficului de copii – 22 persoane.  

Totodată, a fost aplicată pedeapsa închisorii cu 

suspendarea condiţionată a executării pedepsei față de 

1 persoană pentru comiterea traficului de fiinţe 

umane.  

Pedeapsa sub formă de amendă a fost aplicată față de 1 persoană pentru  comiterea TFU.   

121 infracțiuni înregistrate, 
dintre care: 

• 91 infracțiuni înregistrate pe 
trafic de ființe umane (art. 
165 CP); 

• 30 infracțiuni înregistrate pe 
trafic de copii (art. 206 CP) 

64 cauze penale terminate cu 
rechizitoriu şi expediate în 
instanțele de judecată pentru 
examinare în fond, dintre care:  

• 42 cauze penale se referă la 
infracțiunea de trafic de 
ființe umane (art. 165 CP); 

• 22 cauze penale se referă la 
infracțiunea de trafic de 
copii (206 CP) 

Numărul sentințelor pronunțate de 

către instanțele de judecată este 

aproximativ constant anului 2018, 

cu o ușoară creștere în 2019 a 

celor pe trafic de ființe umane, și o 

ușoară descreștere a celor pe trafic 

de copii.  

 Toate victimele TFU au fost 

informate  într-un limbaj 

accesibil despre drepturile lor 

în procesul penal 

 33 victime au beneficiat de 

asistență juridică 

 Victimele au înaintat acţiuni 

civile în valoare de 23.154.738 

lei 

I.V. PEDEPSIRE 
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În rezultatul analizei practicii judiciare, s-a constatat că judecătorii instanțelor de fond au 

recalificat în  cazuri acțiunile inculpaților de la art.165 din Codul penal (Trafic de ființe umane) 

la art.220 din Codul penal (Proxenetism), toate sentințele fiind contestate de către procurori ca 

fiind ilegale.  

                                          Tabelul nr. 1 

Statistica de aplicare a prevederilor Codului Penal,  

Trafic de ființe umane/Trafic de copii (art.165/art.206 CP) 

Anul 

Cauze 

penale 

înregistrate 

Cauze 

penale 

expediate 

în 

judecată 

Inculpaţi 

(traficanţi) în 

privinţa cărora 

a fost 

pronunţată 

sentinţa 

Persoane 

condamnate 

la închisoare 

Persoane 

condamnate la 

închisoare 

 cu suspendarea 

condiţionată a 

pedepsei 

Numărul 

victimelor 

conform 

CCTP 

2010 142/23 45/10 48/5 27/4 11/1 - 

2011 111/24 45/14 35/2 7/1 11/1 131 

2012 151/20 60/5 21/10 13/9 8/1 266/24 

2013 135/20 43/8 27/12 20/4 1/0 233/29 

2014 151/24 42/7 34/9 28/9 6/0 238/26 

2015 151/38 52/24 29/10 27/9 0/0 242/68 

2016 123/28 22/11 48/8 39/8 1/0 197/35 

2017 122/41 65/20 31/28 25/21 1/0 201/48 

2018 154/37 60/23 56/30 32/24 2/1 305/60 

2019 91/30 42/22 67/26 48/22 1/0 232/109 

 
 

4.2. Protecția victimelor şi a martorilor în procesul penal  

 
Pe parcursul anului 2019, în vederea protecției victimelor împotriva intimidării de către 

traficanți sau rudele acestora, precum și în scopul evitării revictimizării prin audieri multiple, 

procurorii au înaintat 11 demersuri în vederea audierii acestora în condiții speciale (art. 109 CPP 

și 110
1 
CPP). Dintre acestea. Dintre acestea, au fost admise 9 demersuri.  

În rezultatul aprobării de către Procurorul General a Instrucțiunii cu caracter general nr.15-

10d/18-600/601/602/603 din 16.07.2018 privind investigarea infracțiunilor prevăzute de art.311 

și art. 312 din Codul penal a sporit reacția organelor de drept la toate cazurile de declarare de 

către victime/martori a traficului de ființe umane a cazurilor de intimidare în scop de schimbare a 

declarațiilor. În acest sens, în perioada de raport a fost pornită urmărirea penală în 14 cazuri în 

baza art.314 din Codul penal - „determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase” (privind 

cazurile de TFU și trafic de minori). În afară de aceasta, într-un caz în care victima TFU a fost 

amenințată cu moartea pentru a nu colabora cu organele de drept, a fost pornită urmărirea penală 

în baza art.155 din Codul penal  ”ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii”, suspecții fiind reținuți, apoi arestați preventiv.  
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Dezvoltarea  parteneriatului național şi fortificarea interacţiunii între diferite instituţii cu 

atribuţii în domeniul prevenirii, combaterii TFU și parteneri de dezvoltare rămâne a fi o 

prioritate. În decursul anului 2019 partenerii de dezvoltare (Misiunea OSCE și OIM în Moldova, 

Ambasada SUA în Moldova, CI “La Strada”, CNPAC, ICMPD, etc.) au continuat să acorde 

suportul în instruirea specialiștilor în domeniu, informarea publicului larg despre riscurile și 

consecințele TFU prin elaborarea și distribuirea materialelor informative și publicarea/editarea 

acestora.  

Referindu-ne la cooperare juridică internaţională, pe parcursul anului 2019 a fost 

organizată operațiunea internațională „Theseus” de către 

Interpol, au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire 

penală, în baza Acordului de constituire a Echipei Comune 

de Investigații (ECI) (din 12.11.2018) între PCCOCS și 

România (DIICOT Iași) pe un caz de  organizare a 

migrației ilegale care au dus la arestări în ambele state.   

La 28.06.2019 a fost încheiat un Acord ECI între 

PCCOCS și  Franța în un caz de  escrocherie la imigrarea 

cetățenilor din Moldova în Franța. Obiectivul ECI vizează 

colectarea și schimbul de informații și elemente de probă, 

identificarea autorilor faptelor, oprirea activităților acestora, 

arestarea coordonată a suspecților, utilizarea elementelor de 

probă obținute în scopul de a demara urmările penale, 

demararea de investigații de natură financiară și înghețarea 

produselor infracțiunilor pe teritoriul Franței și al 

Republicii Moldova. 

În perioada de referință de către Procuratura Generală au 

fost înaintate 39 cereri de comisii rogatorii înaintate către 

alte state (art.165 CP – 32 de cereri, art.206 CP – 7 

cereri).  

Totodată, pentru executare de către Procuratura 

Generală au fost înaintate 4 cereri de comisii 

rogatorii de către alte state (art.165 CP); 5 persoane 

au fost extrădate în Republica Moldova (în baza 

art.165 CP – 4 persoane, art.165 și art.206 CP – 1 

persoană). De către Ministerul Justiției nu a fost 

recepționată nici o cerere de comisie rogatorie și nici 

nu au fost în procedură cereri de extrădare sau de 

transfer de proceduri penale. 
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CCTP  a semnat la 18.06.2019 un 

Acord de colaborare cu Asociația 

Agențiilor de Recrutare din 

Republica Moldova, în domeniul 

realizării și implementării 

activităților ce țin de legalizarea și 

organizarea sectorului de angajare a 

forței de muncă peste hotare în 

general și în particular ridicarea 

gradului de informare și 

conștientizare a cetățenilor 

Republicii Moldova cu privire la 

posibilitățile legale de angajare în 

câmpul muncii prin promovarea 

ofertelor de muncă veridice. 

 

V. PARTENERIAT 
 

Misiunea OSCE în Moldova a 

organizat 5 ședințe tehnice de 

coordonare, co-prezidate de către 

SP al CNCTFU din cadrul 

Cancelariei de Stat și MSMPS la 

care au participat cca 100 

reprezentanți  ai APC, reprezentanți 

ai misiunilor diplomatice, 

organizații internaționale și 

reprezentanți ai societății civile de 

pe ambele maluri ale Nistrului, 

inclusiv UTA Găgăuzia. 



 
 Pe parcursul anului 2019, sensibilizarea publicului larg a rămas o prioritate, fiind 

informate în acest sens aproximativ 113561 persoane din republică și 10980 specialiști; 

 Consolidarea capacităților specialiștilor în domeniu a constituit un segment important în 

cadrul activităților, fiind instruiți aproximativ 1152 specialiști; 

  Se constată o creștere continuă a numărului contractelor individuale de muncă 

înregistrate ale cetățenilor angajați în străinătate, ceea ce denotă o tendință pozitivă 

privind angajarea peste hotare în condiții legale; 

 Comparativ cu anul 2018, se atestă o descreștere cu 24% a victimelor adulte identificate 

și o creștere cu 45% a victimelor minore; 

 Comparativ cu anul 2018 principala forma de exploatare a copiilor a devenit, ca și 

pentru victimele adulte, exploatarea prin muncă preponderent în  domeniul cultural-

artistic, precum și exploatare peste hotarele țării; 

 În calitate de obiective pentru perioada următoare de activitate au fost stabilite 

următoarele:  

 amplificarea investigațiilor în vederea contracarării activității grupurilor 

criminale transnaționale specializate în trafic de ființe umane şi copii; 

 investigarea viguroasă, urmărirea penală și condamnarea traficanților, care să 

includă și implicarea oficialilor în astfel de cazuri; 

 intensificarea cooperării internaționale cu reprezentanții organelor de drept din 

țările de tranzit şi cele de destinație, în special în vederea creării și funcționării 

Echipelor comune de investigație; 

 contribuirea la repunerea victimei în drepturi în cadrul procesului penal, prin 

asigurarea efectuării acțiunilor procesuale într-un mediu prielnic victimei, 

inclusiv prin excluderea revictimizării;  

 aplicarea mai frecventă a prevederilor legale și a metodologiei, care se referă la 

investigații financiare paralele, în vederea urmăririi şi confiscării bunurilor 

provenite din activitatea de trafic de ființe umane și trafic de copii; 

 dezvoltarea colaborării cu partenerii de dezvoltare; 

 monitorizarea, analiza și elaborarea instrumentelor metodologice necesare la 

examinarea cazurilor de exploatare sexuală a copiilor cu utilizarea tehnologiilor 

on-line; 

 elaborarea și adoptarea unui mecanism legal regulatoriu privind controlul și 

exercitarea activității de plasare în câmpul muncii în străinătate de către 

agențiile private; 

 ajustarea cadrului legal în domeniu conform noilor tendințe. 
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VI. CONCLUZII ȘI ARII DE INTERVENȚII PENTRU ANUL 2020 
 



 
Anexa 1 

Implementarea pe parcursul anului 2019 a Planului de acțiuni 
pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire şi combatere a traficului de ființe umane 

pentru anii 2018-2023 (HG nr. 461/2018) 
 

Activităţi Structuri responsabile Parteneri 
Termene 

de 
realizare 

Rezultate  

Secțiunea 1 
MĂSURI GENERALE DE SUSŢINERE 

1.1.Coordonarea activităților de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 
Obiectiv general 1: 

Asigurarea implementării politicii naţionale în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane bazate pe o coordonare eficientă și o 
consolidare a cooperării cu partenerii de implementare 

Obiectiv specific 1.1: 
Dezvoltarea noilor mecanisme de cooperare între instituţiile de stat, nonstatale şi alţi actori 

1.1.1. Efectuarea studiului de 
fezabilitate cu scopul 
identificării oportunității 
instituirii Oficiului/unităţii 
raportorului național pentru 
evaluarea politicilor  naționale  

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul permanent al 
Comitetului național pentru 
combaterea traficului de ființe 
umane) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație; 
Misiunea 
Organizaţiei pentru 
Securitate şi 
Cooperare în 
Europa 

2020 În curs de realizare 
Expertul internațional a elaborat proiectul Studiului. Studiul va 
fi prezentat subiecților interesați în 2020. 

1.1.2. Încheierea 
memorandurilor între diferiți 
actori din domeniul antitrafic la 
nivel național  

Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Procuratura Generală 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane); 
parteneri 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019 
Acord de colaborare între Asociația Agențiilor de Recrutare din 
Republica Moldova și Centrul pentru combaterea traficului de 
persoane, semnat la 18.06.2019, în domeniul realizării și 
implementării activităților ce țin de legalizarea și organizarea 
sectorului de angajare a forței de muncă peste hotare în general 
și ridicarea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor 
Republicii Moldova cu privire la posibilitățile legale de angajare 
în câmpul muncii prin promovarea ofertelor de muncă veridice, 
în particular. 

Obiectiv specific 1.2: 
Consolidarea mecanismelor de coordonare între comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane 
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1.1.3. Elaborarea Strategiei-
cadru de comunicare a 
comisiilor teritoriale pentru 
combaterea traficului de ființe 
umane cu specialiştii din 
unităţile administrativ-
teritoriale, inclusiv de nivelul 
întîi, şi organizații necomerciale 
locale 

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane); 
comisiile teritoriale pentru 
combaterea traficului de fiinţe 
umane   

Organizaţii 
necomerciale 

2019-
2020 

Realizat 
Strategia-cadru de comunicare a fost inclusă în „Ghidul pentru 
facilitarea implicării actorilor publici locali în prevenirea și 
combaterea traficului  de ființe umane” realizat de experți 
naționali cu suportul Misiunii OSCE în Moldova. 

1.1.4. Dezvoltarea Strategiei de 
comunicare a  Secretariatului 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane  cu 
specialiștii din administrația 
publică centrală și locală 
(nivelul întîi și al doilea) și 
partenerii de dezvoltare   

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 
 

2019 Realizat 
Strategia de comunicare a fost revizuită. 

1.1.5. Ghidarea metodologică în 
elaborarea planurilor locale 
anuale de către comisiile 
teritoriale pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane   

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane); 
comisiile teritoriale pentru 
combaterea traficului de fiinţe 
umane   

Administrația 
publică locală; 
Misiunea 
Organizaţiei pentru 
Securitate şi 
Cooperare în 
Europa 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019 
CT-urile au fost ghidate în elaborarea Planurilor locale în 
conformitate cu  Planul de acțiuni 
pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei 
naționale de prevenire şi combatere a traficului de ființe umane 
pentru anii 2018-2023. Majoritatea CT-urilor au elaborat și 
implementat Planuri locale.   

1.2. Cadrul legal și de reglementare 
Obiectiv general 2: 

Reglementarea relaţiilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane în conformitate cu principiile respectării drepturilor omului și a 
egalității de șanse între femei și bărbați 

Obiectiv specific 2.1: 
Îmbunătăţirea cadrului normativ în vederea acordării asistenţei şi protecţiei victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 

1.2.1.  Modificarea şi 
completarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 234 din 
29 februarie 2008 „Privind 
aprobarea Regulamentului-cadru 
al comisiilor teritoriale pentru 
combaterea traficului de ființe 

Ministerul Afacerilor Interne  
 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 

2018-
2019 

Realizat  
HG a fost modificată prin HG nr. 179 din 15.03.2019 
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umane” umane) 
1.2.2. Ajustarea Metodologiei de 
planificare şi monitorizare a 
politicii naționale antitrafic  în 
conformitate cu documentul de 
politici 

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane); 
Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație; 
Misiunea 
Organizaţiei pentru 
Securitate şi 
Cooperare în 
Europa  
 

2019-
2020 

În curs de realizare 
În cadrul unei ședințe stabilite cu expertul național au fost 
discutate necesitățile ajustării Metodologiei. 

1.2.3. Promovarea proiectului de 
modificare şi completare a Legii 
nr. 241-XVI din 20 octombrie 
2005  privind prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe 
umane  

Ministerul Justiției 
 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane); 
Ministerul 
Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

2018 Realizat în anul 2018 
Modificările au fost introduse conform Legii nr. 32/2018 
 

1.2.4.   Revizuirea cadrului 
normativ în scopul reglementării   
aspectelor referitoare la 
reprezentarea legală a 
drepturilor și intereselor 
copilului și instituirii institutului 
custodiei 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Organizații 
neguvernamentale 

2019-
2020 

În curs de realizare 
Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de 
lege pentru modificarea unor acte legislative (protecția 
drepturilor copilului) (număr unic 397/MSMPS/2019). MSMPS 
a expediat Guvernului spre examinare și aprobare la data de 
13.01.2020, nr. 14/114. 

1.2.5.  Modificarea şi 
completarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 472 din 
23 martie 2008  „Cu privire la 
aprobarea componenţei 
Comitetului naţional pentru 
combaterea traficului de fiinţe 
umane şi a Regulamentului 
Comitetului naţional” 

Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene 
 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane) 

2018 Realizat în anul 2018 
Hotărârea de Guvern a fost modificată și completată prin HG nr. 
164 din 23.02.2018, publicată la 28.02.2018 în MO nr. 67.  
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1.2.6.  Ajustarea Ghidului 
privind identificarea victimelor 
traficului de ființe umane 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Centrul 
Internațional „La 
Strada” 

2019 În curs de realizare. Transferat spre executare în anul 2020 
Pe parcursul anului 2019 a fost elaborat  proiectul Conceptului 
Mecanismului Național de referire pentru protecția și asistența 
victimelor infracțiunilor, urmare a aprobării Legii nr. 137/2016 
cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor. Conform 
Planului de acțiuni a Guvernului pentru anii 2020-2023, 
termenul de aprobare a proiectul menționat este septembrie 
2020. 
Actele normative, precum și  alte  acte instituționale în domeniu 
vor fi racordate la prevederile Conceptului nominalizat după 
aprobarea acestuia. 

1.2.7.  Modificarea cadrului 
normativ (Hotărîrea Guvernului 
nr. 520 din 15 mai 2006 
„Privind aprobarea Normelor de 
cheltuieli în bani 
pentru  întreţinerea persoanelor 
cazate în instituţiile sociale”) 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație  
 

2019-
2020 

În curs de realizare 
În vederea formulării propunerilor de modificare a Hotărîrii 
menționate, a fost organizată o ședință consultativă cu prestatorii 
serviciilor specializate adresate victimelor TFU și a violenței în 
familie, ANAS în data de 26.09.19. 
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr.520/2006 ”Privind aprobarea Normelor de 
cheltuieli în bani pentru întreținerea persoanelor cazate în 
instituțiile sociale” (număr unic 15/MSMPS/20) a fost elaborat 
și a fost plasat pentru  consultare publică pe site-ul MSMPS, la 
compartimentul: transparența/proiecte supuse consultărilor 
publice. 

1.2.8.  Modificarea Legii nr.198 
din 26 iulie 2007 cu privire la 
asistența juridică garantată de 
stat  în vederea includerii 
victimelor traficului de ființe 
umane în categoria persoanelor 
care au dreptul la asistenţă     
juridică calificată, indiferent de 
nivelul veniturilor 

Ministerul Justiţiei  
 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2018-
2020 

În curs de realizare 
În vederea dezvoltării mecanismului de acordare a asistenței şi 
protecției victimelor și a prezumatelor victime ale TFU au fost 
promovate modificări la Legea nr.198/2007 cu privire la 
asistența juridică garantată de stat  în vederea includerii 
victimelor TFU în categoria persoanelor care au dreptul la 
asistență juridică calificată, indiferent de nivelul veniturilor. 
Proiectul legii a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.566 
din 19 noiembrie 2019  și adoptat de Parlament în I lectură la 
20.12.2019. 

Obiectiv specific 2.2: 
Îmbunătăţirea cadrului normativ în vederea criminalizării tuturor formelor de trafic al ființelor umane şi a stabilirii pedepselor corespunzătoare 

1.2.9.  Modificarea și 
completarea Codului penal al 
Republicii Moldova nr. 985-

Ministerul Justiţiei; 
Ministerul Afacerilor Interne 
 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 

2018-
2020 

Realizat în anul 2018 
Prin Legea nr. 157 din 26.07.2018  Codul penal a fost modificat 
în partea ce ține de componența de infracțiune „Traficul de ființe 
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XV din 18 aprilie 2002 pentru 
criminalizarea noilor forme de 
exploatare 

Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane); 
Curtea Supremă de 
Justiție; 
parteneri 

umane” și „Trafic de copii”. 
http://www.legis.md/cautare/rezultate/105514 

1.3. Dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiștilor 
Obiectiv general 3: 

Dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiştilor în vederea promovării eficiente a politicii de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 
Obiectiv specific 3.3: 

Pregătirea specialiştilor instituţiilor organelor de drept în aplicarea legii şi investigarea cazurilor de trafic de ființe umane 
1.3.1. Instruirea polițiștilor de 
frontieră, a specialiștilor 
Biroului Migrație și Azil, a 
ofițerilor poliției comunitare și a 
inspectorilor muncii privind 
modul de reacționare eficientă la 
cazurile de trafic de ființe 
umane 

Ministerul Afacerilor Interne 
 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație; 
Centrul 
Internațional „La 
Strada” 

2018-
2020 

Realizat pentru 2019 
 9 instruiri la nivel național în domeniul antitrafic (3 

sesiuni de instruire, organizate în cadrul proiectului 
Consolidarea răspunsului Guvernului la fenomenul TFU 
și îmbunătățirea protecției victimelor traficului de ființe 
umane în RM); 

 11 ateliere/reuniuni regionale de lucru pe segmentul 
combaterii traficului de persoane (OSCE, INTERPOL, 
GUAM, SELEC, AMBASADA SUA). 

 În perioada 11-19.04.2019 inspectorii de muncă din 
cadrul ISM și autorităților competente în domeniul 
siguranței ocupaționale au fost instruiți pe segmentul lor 
de competență unde s-au abordat și aspectele principale 
de prevenire și combatere a TFU la locurile de muncă cu 
specificarea mecanismului de acționare în diferite 
situații. 

 La 29.11.2019 a avut loc instruirea „Măsuri de 
combatere a fenomenului traficului de ființe umane în 
scopul exploatării prin muncă și alte scopuri. 
Identificarea victimelor și potențialelor victime ale 
traficului de ființe umane”, organizat cu susținerea 
Misiunii OSCE în Republica Moldova, cu participarea a 
30 inspectori de muncă cu atribuții de control în 
domeniul raporturilor de muncă și în domeniul 
siguranței ocupaționale.  
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1.3.2. Dezvoltarea unui curs  
e-learning privind aspectele 
traficului de ființe umane pentru 
Centrul de Excelență în 
Securitatea Frontierei (conform 
competenței, modul pe profil)   

Ministerul Afacerilor Interne 
(Inspectoratul General al Poliției 
de Frontieră) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2019-
2020 

În curs de realizare 
În perioada iunie 2019, OIM, în parteneriat cu Inspectoratul 
General al Poliției de Frontieră (IGPF) a elaborat specificațiile 
pentru modulul de instruire pe segmentul de TFU (identificarea 
victimelor TFU la liniile de control) și criteriile de 
bază care trebuie sa le conțină, urmare cărora, acest modul va fi 
integrat în sistemul e-learning care va fi lansat și pilotat de către 
IGPF. Consultantul a fost selectat și pe parcursul I semestru 
2020 urmează să elaboreze conținutul.  

1.3.3. Organizarea instruirilor 
pentru angajații Poliției de 
Frontieră din punctele de trecere 
a frontierei de stat cu privire la 
identificarea victimelor  
traficului de ființe umane 

Ministerul Afacerilor Interne 
(Inspectoratul General al Poliției 
de Frontieră) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2018-
2019 

Realizat pentru 2019 
Pe parcursul martie – aprilie 2019, OIM în parteneriat cu IGPF a 
organizat 14 evenimente de instruire pentru inspectorii de la 
liniile de control 1 și 2 menite să sporească capacitățile 
polițiștilor de frontieră în identificarea victimelor TFU pe sensul 
de ieșire. În acest sens, OIM a contractat un expert internațional 
– angajat al Serviciului Garnisesc al Finlandei, cu experiență 
extensivă în investigarea cazurilor de TFU și migrație ilegală, 
care a fost formatorul de bază a acestor instruiri cu implicarea 
formatorilor naționali.  
Atelierul de o zi au avut o abordare practică axată pe exerciții 
(identificarea indicatorilor de trafic, citirea informațiilor din 
documentele de călătorie, intervievarea prezumatelor victime/ 
potențiali traficanți), aspecte teoretice cu privire la legislația 
națională și internațională. În cadrul celor 14 evenimente au fost 
instruiți 407 inspectori.   

1.3.4.  Organizarea instruirilor 
pentru ofițerii de investigație ai  
Inspectoratului General al 
Poliției de Frontieră cu privire la 
aspectele juridice și operaționale 
în combaterea traficului de ființe 
umane 

Ministerul Afacerilor Interne 
(Inspectoratul General al Poliției 
de Frontieră) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2018 Realizat pentru 2019 
În perioada martie – mai 2019, OIM, în parteneriat cu IGPF, a 
organizat 3 evenimente de instruire pentru ofițerii de investigații 
și urmărire penală din cadrul IGPF, a CCTP și a Direcției de 
Poliție a municipiului Chișinău pe aspecte de investigarea 
cazurilor de trafic de ființe umane. Obiectivul de bază a acestor 
instruiri a fost sporirea cunoștințelor și aptitudinilor practice ale 
actorilor implicați actul justiției și combaterea TFU și 
familiarizarea participanților cu modul de funcționare a 
instituțiilor care asigură realizarea celor patru direcții principale 
menite de a diminua fenomenul TFU: prevenire, protecție, 
pedepsire și parteneriat. În cadrul evenimentelor au fost instruiți 
88 ofițeri. 
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1.3.5. Organizarea unui atelier 
de lucru cu privire la 
constituirea și funcționarea 
echipelor comune de investigații 
în aspecte ce țin de traficul de 
ființe umane 

Ministerul Afacerilor Interne Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2019 Realizat în 2018 
Atelierul de lucru cu privire la Echipele comune de investigații a 
fost organizat sub egida Misiunii OSCE în anul 2018. 
 

1.3.6. Asigurarea  
Inspectoratului General al 
Poliției de Frontieră cu 
echipament pentru instruiri de  
înaltă calitate  

Ministerul Afacerilor Interne 
(Inspectoratul General al Poliției 
de Frontieră) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2019 Realizat pentru 2019 
Pe parcursul lunii aprilie 2019, OIM a achiziționat și dotat cu 
tehnică de calcul și mobilier o sală de instruire a Centrului de 
Excelență în Securitatea Frontierei a IGPF din Ungheni. 

1.3.7. Realizarea atelierelor 
tematice regionale 
(internaționale) în domeniul 
prevenirii și combaterii 
traficului de ființe umane  

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
naţional pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane); 
Ministerul Afacerilor Interne 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2018- 
2020 

Realizat pentru 2019 
 La 06.06.2019 în orașul Kiev, Ucraina, OIM  a organizat 

un atelier de lucru regional pentru organele de drept cu 
genericul ”Tendințe recente în domeniul traficului de 
ființe umane – noi forme de exploatare”. Evenimentul 
întrunit participanți din cele patru țări beneficiare ale 
proiectului - Republica Moldova, Ucraina, Belarus și 
Georgia.  

 La 10.10.2019 la Kiev s-a desfășurat Atelierul de lucru 
regional organizat de către OIM, cu genericul „Protecția 
drepturilor copilului în contextul repatrierii și 
reintegrării”. La atelier, au participat reprezentanți ai 
autorităților cu responsabilități și mandat direct în 
domeniul protecției drepturilor copilului din Belarus, 
Georgia, Moldova și Ucraina. Dialogul de politici 
regionale a constituit drept platformă pentru a discuta 
atât provocările, cât și cele mai bune practici aplicate în 
regiune pentru protecția drepturilor copilului, cu accent 
pe aplicarea celor mai avansate modele în cadrul 
procedurii de repatriere și reabilitare si reintegrare post 
repatriere.  

 La 01.10.2019, OIM în parteneriat cu ONG Veritas din 
Odessa, Ucraina au organizat o masa rotundă cu 
genericul ”Mecanisme aplicate pentru identificare, 
asistență și protecție pentru (prezumate) victime ale 
traficului de ființe umane, minori neînsoțiți, persoane 
aflate în dificultate și apatrizi” cu participarea a 
reprezentanților organelor de resort, din Moldova și 
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Ucraina cu mandat direct în asistarea grupului – țintă, in 
asistență inclusiv în probleme de documentare. 

1.3.8. Organizarea unei mese 
rotunde cu privire la 
identificarea victimelor 
traficului de ființe umane  cu 
cetățenia Republicii Moldova 
care au fost identificate cu acte 
de identitate ale României  

Ministerul Afacerilor Interne 
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2019 Realizat pentru 2019 
La 16.10.2019, OIM a organizat o masă rotunda regională cu 
privire la identificarea victimelor TFU cu cetățenia Republicii 
Moldova care au fost identificate cu acte de identitate ale 
României. Atelierul de lucru „Mecanisme transnaționale de 
referire și identificare a victimelor TFU în contextul cooperării 
internaționale a organelor de aplicare a legii a țărilor de origine 
si a celor de destinație. Provocări și Perspective” a reunit 29 de 
participanți din 7 jurisdicții UE și non-UE și două organizații 
regionale (FRONTEX, SELEC, Spania, Suedia, Olanda, 
România, Moldova, precum și ambasadele SUA și Spania la 
București). Al doilea obiectiv major al atelierului a fost 
furnizarea unei platforme de rețea pentru țările și organizațiile 
participante.  

Obiectiv specific 3.4: 
Consolidarea capacităților unităţii specializate a Procuraturii Generale 

1.3.9.  Instruirea procurorilor 
din cadrul secției specializate a 
Procuraturii Generale și a 
specialiștilor din cadrul 
Centrului pentru combaterea 
traficului de persoane în 
domeniul întocmirii 
documentelor de politici și al 
abordării analitice a 
fenomenelor de trafic de ființe 
umane,  inclusiv a altor 
fenomene infracționale 

Institutul Național al Justiției; 
Procuratura Generală; 
Ministerul Afacerilor Interne 
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane)  
 
 

Consiliul Superior 
al Procurorilor; 
organizații 
internaționale; 
parteneri de 
dezvoltare 

2018-
2020 

Realizat pentru 2019 
În perioada 26-29.11.2019, OIM în parteneriat cu Secția Justiție 
Penală și Aplicare a Legii (INL) a Ambasadei SUA în Republica 
Moldova și Direcția secretariate permanente a Cancelariei de 
Stat a desfășurat Atelierul de lucru „Planificarea, monitorizarea 
și raportarea politicilor antitrafic, bazate pe rezultate". În 
context, 15 specialiști și-au consolidat cunoștințele în domeniul 
planificării, monitorizării și raportării politicilor antitrafic.
  
      

Obiectiv specific 3.5: 
Dezvoltarea unui mecanism de instruire continuă a personalului autorităţilor competente abilitate prin lege cu investigarea, urmărirea penală și judecarea 

cauzelor de trafic de ființe umane 
1.3.10. Formarea abilităților 
profesionale necesare 
specialiştilor organelor de drept 
în realizarea activităților de 
investigare, urmărire penală şi 

Institutul Național al Justiției; 
Procuratura Generală; 
Ministerul Afacerilor Interne  

Consiliul Superior 
al Magistraturii; 
Consiliul Superior 
al Procurorilor; 
Misiunea 

2018-
2020 

Realizat pentru 2019 
Ateliere/instruiri la nivel internațional: 
 Atelierul regional „Consolidarea capacităţii naţionale şi 

regionale de combatere a traficului de persoane în scopul 
crimei forţate în Europa de Sud-Est”, or. București, România 
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judecare a cauzelor de trafic de 
ființe umane  

Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

(03-04.04.2019),Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea 
Drogurilor şi Criminalităţii (UNODC), 1 procuror 
instruit 

 cea de-a 19-a sesiune a Alianţei împotriva Traficului de 
Persoane cu genericul „Utilizarea tehnologiei în combaterea 
traficului de ființe umane: Transformarea responsabilității în 
avantaj”, or. Viena, Austria (08-09.04.2019), OSCE, 2 
specialiști instruiți (1 polițist, 1 procuror) și 2 reprezentanți ai 
societății civile 

 întrunirea Coordonatorilor Naţionali Antitrafic din Europa de 
Sud - Est , or. Becici, Muntenegru (28 - 31 mai 2019).
 ICMPD/ UNODC/CoE, 1 procuror 

 Atelierul de lucru regional cu genericul „Tendințe recente în 
domeniul traficului de ființe umane - noi forme de 
exploatare”, or. Kiev, Ucraina (06.06.2019), 
OIM/Ministerului Afacerilor Externe a Regatului Norvegie, 2 
procurori 

 seminarul de simulare în cadrul proiectului „Contracararea 
traficului de fiinţe umane pe rutele migraţiei”, or. Nur-Sultan, 
Republica Kazahstan (24-28 iunie 2019), OSCE, 5 
participanți 

 Atelierul de lucru regional cu genericul ”Utilizarea tehnicilor 
de investigație eficiente pentru combaterea exploatării sexuale 
și a traficului de ființe umane în lumina noilor tehnologii”, or. 
Minsk, Republica Belarus (29.07-01.08.2019),OSCE/Oficiul 
Reprezentantului Special și Coordonator pentru combaterea 
traficului de Ființe Umane/Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Belarus,1 procuror 

 Atelierul de lucru „Mecanisme transnaționale de referire și 
identificare ale victimelor traficului de persoane în contextul 
cooperării internaționale de aplicare a legii între țările de 
origine și destinație. Provocări și perspective”, or. București, 
România (16 octombrie 2019), OIM/INL, 10 participanți 

 Conferinţa regională „Prevenirea şi combaterea traficului de 
fiinţe umane: Provocări şi bune practici”, or. Tbilisi, Georgia 
(24-25 octombrie 2019), OIM/Ministerul Afacerilor Externe 
al Norvegiei 5 specialiști (1 polițist, 2 procurori, 1 
reprezentant al SP, 1 specialist CAP), 1 reprezentant al ONG 

 Atelierul regional ”Abordări pro active și operative la 
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urmărirea grupurilor criminale organizate transnaționale”, în 
or. Kiev, Ucraina (12-13 decembrie 2019), 1 procuror 

 Vizită de lucru privind realizarea schimbului de experiență pe 
segmentul prevenirii și combaterii traficului de persoane, 
Olanda (08-12.12.2019),MAI Olanda, 3 polițiști 

 Curs de instruire cu genericul "Migrația sigură și 
regulamentară cu scopul  gestionării proceselor de migrație" 
și Reuniunea subgrupului de lucru GUAM în domeniul 
combaterii traficului de ființe umane și migrații ilegale, or. 
Hmelnițchii, Ucraina (21-24.10.2019) GUAM, 1 
polițist 

 Masa rotundă cu genericul ”Consolidarea capacităților de 
cooperare eficientă în combaterea traficului de persoane”, or. 
Șîmkent, Kazahstan, organizat de Kazahstan (25-29.09.2019), 
OSCE,1 polițist 

 Sesiune de instruire specializată,,Combaterea traficului de 
persoane în Balcani”, or. Durres, Albania (15-19.07.2019), 
OIPC Interpol,1 ofițer al BMA 

 Cursul de instruire ,,Trafic de ființe umane-migrație ilegală”, 
or. Caserta, Italia (05-18.05.2019) Centrul internațional 
avansat pentru prevenirea crimei organizate, 1 participant 

 
Ateliere/instruiri la nivel național: 
 Curs de instruire ”Particularitățile investigării și judecării 

infracțiunilor de trafic de persoane și elemente corporale” – 
2 cursuri (18.02.2019 și 17.12.2019) , INJ/OIM 55 specialiști 
instruiți  (15 asistenți judiciari, 20 grefieri, 20 consultanți ai 
procurorilor) 

 Curs de instruire ”Particularitățile investigării și judecării 
infracțiunilor de trafic de persoane, organe, țesuturi și 
celule” – 2 cursuri (14-15.03.2019, 19-20.09.2019, INJ/OIM 
57 specialiști (24 judecători, 33 procurori) 

 Școală de toamnă ”Drepturile victimelor în contextul Legii 
nr. 137 privind reabilitarea și compensarea victimelor 
infracțiunilor” (9-11.10.2019), INJ/OSCE, 28 specialiști (11 
judecători, 10 procurori, 7 experți) 

 Seminarul „Consolidarea capacităților procurorilor din 
procuraturile teritoriale la aplicarea legislației de combatere 
a TFU și TC” (16-17.05.2019) PG/OIM,  30 procurori 
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instruiți 
 4 Ateliere de lucru  ”Consolidarea capacităților organelor de 

drept privind desfășurarea investigațiilor financiare paralele” 
(12-13.09.2019, 09-10.10.2019, 29-30.10.2019, 19-
20.12.2019) PG/OIM/Ambasada SUA, 118 specialiști 
(procurori, ofițeri de investigații și urmărire penală) 

 2 ateliere de instruire în format de o zi pe aspectele aplicării 
ghidului privind investigațiile financiare paralele (noiembrie 
– decembrie 2019) IGPF, OIM în parteneriat cu 
Procuratura Generală 36 de specialiști (ofițeri de 
investigații și urmărire penală) 

1.3.11. Instruirea personalului 
poliţiei referitor la desfăşurarea 
procedurii de urmărire penală 
privind spălarea banilor şi 
utilizarea unor tehnici de 
investigaţii financiare în 
dosarele de trafic de fiinţe 
umane și elaborarea Ghidului cu 
privire la investigațiile 
financiare în cadrul traficului de 
ființe umane 

Ministerul Afacerilor Interne  
 

Centrul Național 
Anticorupție; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2018-
2020 

Realizat pentru 2019 
Procuratura Generală, OIM, și cu implicarea unui grup de 
experți, au elaborat Ghidul privind investigațiile financiare 
paralele care a fost ulterior aprobat prin Ordinul Procurorului 
General  nr.18/11 din  09.04.2019. Acest ghid este un instrument 
obligatoriu de  a fi aplicat de către reprezentanții organelor de 
drept, inclusiv și în cadrul investigării cazurilor de TFU. 

Obiectiv specific 3.6: 
Desfășurarea instruirilor specializate  (de prevenire a traficului de ființe umane) pentru personalul din domeniul transporturilor (aerian, rutier, feroviar și 

naval) 
1.3.12. Instruirea personalului 
specializat din domeniul 
transportului aerian, rutier, 
feroviar și naval în vederea 
prevenirii traficului de ființe 
umane 

Î.S „Compania aeriană „AIR 
Moldova”; 
Î.S „Calea Ferată din Moldova”; 
Agenția Națională Transport 
Auto; 
Căpitănia Portului 
Giurgiulești;Cancelaria de Stat 
(Secretariatul permanent al 
Comitetului național pentru 
combaterea traficului de ființe 
umane) 

Ministerul 
Economiei și 
Infrastructurii; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație  
 

2019-
2020 

Realizat pentru anul 2019 
Direcția secretariate permanente a Cancelariei de Stat, cu 
suportul Misiunii OIM în Moldova, a organizat următoarele 
ateliere de lucru: 

- la 9 iulie 2019, sesiunea de informare în domeniul 
prevenirii și combaterii TFU pentru 28 de angajați ai 
Aeroportului Internațional Chișinău, 

- în perioada 25-27 septembrie, două ateliere de lucru în 
domeniul prevenirii și combaterii TFU pentru 47 
inspectori de control și alți specialiști din cadrul 
Agenției Naționale Transport Auto, 

- la 11 octombrie 2019, atelier de lucru pentru 20 
reprezentanți ai companiilor aeriene Air Moldova, 

http://www.mtid.gov.md/ro
http://www.mtid.gov.md/ro
http://www.mtid.gov.md/ro
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FlyOne și companiei MGH Ground Handling, 
 

Obiectiv specific 3.7: 
Sporirea nivelului de cunoaştere a domeniului de către specialiștii antitrafic din instituțiile autorităților de la nivelul autorităţilor administrativ-teritoriale 

1.3.13. Consolidarea 
capacităților profesionale ale 
membrilor comisiilor teritoriale 
pentru combaterea traficului de 
ființe umane 

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane) 

Autoritățile publice 
locale; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație  

2018-
2020 

Acțiune planificată pentru anul 2020 

1.3.14. Asigurarea   instruirii 
specialiștilor cu competențe în 
domeniu din cadrul 
mecanismelor instituționale de 
coordonare și monitorizare a 
politicilor antitrafic 

Cancelaria de Stat  
(Secretariatul permanent al 
Comitetului național pentru 
combaterea traficului de ființe 
umane); 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale (Agenția 
Națională Asistență Socială) 

Autoritățile publice 
locale; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație  

2018-
2020 

Acțiune planificată pentru anul 2020 

1.3.15. Asigurarea realizării 
instruirilor mixte, inclusiv 
bazate pe dimensiunea de gen,  
ale specialiștilor din cadrul 
sistemului de protecție socială și 
organelor de drept  

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane);  
Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale (Agenția 
Națională Asistență Socială) 

Procuratura 
Generală; 
autoritățile publice 
locale; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație; 
Misiunea 
Organizaţiei pentru 
Securitate şi 
Cooperare în 
Europa 

2018-
2020 

În curs de realizare 
În perioada 19-21.03.2019, Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale cu suportul OIM a organizat 3 mese rotunde 
cu genericul „Rolul echipelor multidisciplinare în soluționarea 
cazurilor asistate pe domeniul TFU în cadrul Sistemului 
Național de Referire, cu accent sporit pe conlucrarea între 
organele de drept și reprezentanții domeniului social”. 
 Astfel, în cadrul acestor evenimente au participat 67 de 
specialiști ai  echipelor multidisciplinare teritoriale din raioanele 
Orhei, Șoldănești, Rezina, Telenești, Ștefan-Vodă, Căușeni, 
Cimișlia, Basarabeasca, Dubăsari, Criuleni, Anenii Noi, 
Ialoveni, precum și reprezentanți ai MSMPS, OIM, Centrului 
pentru asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime 
ale TFU, Centrului pentru combaterea traficului de persoane. 
 Scopul meselor rotunde a constat în prezentarea 
experienței fiecărui raion pe segmentul protecției și asistenței 
victimelor TFU, în vederea identificării soluțiilor necesare în 
asistarea optimă a beneficiarilor. 

1.3.16. Elaborarea și 
actualizarea modulelor de 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 

Autoritățile publice 
locale; 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019   
Prin demersul nr. 01-6/74 din 14.06.2019, MSMPS a solicitat 
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formare inițială și continuă a 
specialiștilor din cadrul 
autorităţilor de stat: poliţişti, 
asistenţi sociali, lucrători 
medicali, avocaţi, parajurişti 

Ministerul Afacerilor Interne; 
Institutul Național al Justiției 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 
 

instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate - 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, 
Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pocalo” 
și Centrul de Educație Medicală Continuă a Personalului 
Medical și Farmaceutic cu studii medii, planificarea pentru 
perioada anilor 2019-2023 a activităților de elaborare și/sau 
actualizare a modulelor de formare inițială și continuă a 
medicilor și lucrătorilor cu studii medii din cadrul instituțiilor 
medico-sanitare publice referitor la sporirea vigilenței 
personalului medical la identificarea prezumatelor victime ale 
TFU și referirea acestora către instituțiile abilitate de prevenire 
și combatere a TFU. 
Astfel, Centrul de Educație Medicală  Continuă a Personalului 
Medical și Farmaceutic cu studii medii a elaborat și actualizat 
modulele de formare inițială și continuă a specialiștilor din 
cadrul autorităților de stat: lucrători medicali. 

1.3.17. Desfășurarea instruirilor 
pentru mediatorii comunitari 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Biroul Relaţii Interetnice 
 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane); 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație; 
autoritățile publice 
locale; 
Coaliția „Vocea 
Romilor” 

2018 Realizat în anul 2018 
În perioada 19-20.07.2018, MSMPS a organizat 
seminarul ”Rolul mediatorilor comunitari în soluționarea 
cazurilor de trafic de ființe umane și violență în familie, în 
localitățile compact sau mixt populate de romi”. Scopul acestui 
seminar rezidă în informarea și familiarizarea mediatorilor 
comunitari și a coordonatorilor echipelor multidisciplinare de la 
nivel comunitar din aceleași localități cu noile modificări 
legislative, metodologia de identificare și asistare a cazurilor, 
procesul de monitorizare al beneficiarilor și crearea platformei 
de comunicare și coordonare în asistența oferită dintre 
specialiștii în aspect multidimensional: nivel central, local și 
inter-regional.   
 

1.3.18. Dezvoltarea şi pilotarea 
unui program de instruire a 
avocaţilor care prestează servicii 
de asistenţă juridică garantată de 
stat în domeniul asistenţei 
victimelor şi prezumatelor 

Consiliul Național pentru 
Asistența Juridică Garantată de 
Stat; 
Ministerul Justiţiei 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 
 

2018-
2019 

În curs de realizare 
În perioada aprilie – mai 2019, un grup de experți naționali au 
revizuit și actualizat proiectul ghidului pentru avocați publici în 
vederea asistenței victimelor TFU, care, a fost prezentat pentru 
aprobare CNAJGS și urmează să fie pilotat în cadrul unor 
ateliere de lucru.  
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victime ale traficului de ființe 
umane  

1.4. Colectarea și analiza datelor statistice, cercetări 
Obiectiv general 4: 

Garantarea disponibilităţii și accesibilității la informaţiile şi datele statistice veridice și relevante fenomenului traficului de ființe umane 
Obiectiv specific 4.1: 

Asigurarea ajustării sistemului de date şi informaţii, analize şi rapoarte despre situaţia din domeniu şi tendinţele fenomenului traficului de ființe umane 
1.4.1. Ajustarea și actualizarea 
Sistemului informațional de 
gestiune a formularelor statistice 
referitor la aspectele privind 
situația victimelor infracțiunilor 
traficului de ființe umane 

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație  
 

2018-
2020 

Acțiune planificată pentru anul 2020 

1.4.2. Consolidarea capacităților 
profesionale ale specialiştilor cu 
competențe în gestionarea  
Sistemului informațional de 
gestiune a formularelor statistice 
referitor la aspectele privind 
situația victimelor infracțiunilor 
traficului de ființe umane  

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane) 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație  

2019-
2020 

 

Acțiune planificată pentru anul 2020 

1.4.3. Asigurarea realizării 
sondajului privind gradul de 
informare a populației despre 
fenomenul traficului de ființe 
umane 
 

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane) 

Centrul 
Internațional pentru 
Dezvoltarea 
Politicii 
Migraționale 
 

2020 
 

Acțiune planificată pentru 2020 

Obiectiv specific 4.2: 
Asigurarea colectării sistematice a datelor, analizei şi raportării la cerinţele domeniului antitrafic 

1.4.4. Elaborarea instrucțiunilor 
specifice cu privire la procedura 
de analiză/monitorizare a 
situației traficului de ființe 
umane 

Ministerul Afacerilor Interne  
 (Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

Parteneri 2018-
2020 

În curs de realizare 
Grup de lucru instituit prin Dispoziția CCTP nr. 48 din 
26.03.2019 cu privire la elaborarea procedurii operaționale 
standard privind particularitățile investigării și documentării 
infracțiunilor de trafic de ființe umane și a celor conexe. 

1.4.5. Implementarea de către 
organele teritoriale de asistență 
socială a modulului „Servicii 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 
(Agenția Națională Asistență 

Parteneri 2018-
2020 

În curs de realizare 
În iunie 2019, OIM în parteneriat cu Agenția Națională de 
Asistență (ANAS)  și MSMPS a organizat un șir de ședințe de 
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sociale” din cadrul  Sistemului 
informațional automatizat 
„Asistența Socială” 

Socială) coordonare în vederea elaborării sistemului e-learning pentru 
ANAS și a cursului de instruire în domeniul prevenirii și 
combaterii TFU pentru asistenții sociali. În decembrie 2019 
OIM a selectat și contractat compania IT care va elabora 
platforma IT necesara pentru ANAS și va transpune în format IT 
cursul de instruire pentru asistenții sociali. OIM urmează sa 
contacteze un grup de experți naționali în vederea elaborării 
cursului menționat în perioada ianuarie - aprilie 2020. Pilotarea 
platformei e-learning și cursului respectiv urmează sa aibă loc pe 
parcursul 2020. 

Obiectiv specific 4.3: 
Consolidarea mecanismului de gestionare a informaţiilor în domeniul traficului de persoane 

1.4.6. Ajustarea bazei centrale 
de date privind evidența 
cauzelor penale pornite pe 
infracțiunea de trafic de ființe 
umane 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

 2018-
2019 

Acțiune transferată spre executare în anul 2020 

1.4.7. Instruirea specialiştilor în 
utilizarea Băncii centrale de date 

Ministerul Afacerilor Interne  
 (Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

 2018-
2019 

Acțiune transferată spre executare în anul 2020 

Obiectiv specific 4.4: 
Realizarea cercetărilor cu scop de reflectare a tendințelor traficului de ființe umane 

1.4.8. Abordarea de către 
masteranzii instituțiilor de 
învățămînt în elaborarea tezelor 
a subiectelor ce țin de traficul de 
ființe umane,  prevenirea și 
combaterea acestuia 

Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării   

Instituțiile de 
învățămînt superior 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019 

Tematica antitrafic este prevăzută în planurile de activitate ale 
grupelor academice din  universități. Tematica lucrărilor de 
licență și de master, ca și a tezelor de an, include acest subiect, 
formulat și elaborat din diverse  perspective: sociologică, 
psihologică, juridică, criminologică, criminalistică, asistenței 
sociale și chiar economică. 

     În anul 2019, de către masteranzii instituțiilor de învățământ 
superior  au fost abordate subiecte ce țin de TFU,  prevenirea și 
combaterea acestuia  în  următoarele teme ale tezelor de master:  

I. Universitatea de Stat a Moldovei (USM)  

1. Forme de manifestare a crimei organizate în zonele 
transfrontaliere ale Republicii Moldova 
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2. Aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de trafic de 
ființe umane 

3. Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe 
umane 

4. Analiza aspectelor criminologice ale traficului de femei 
5. Analiza aspectelor criminologice ale traficului de copii 
6. Tipologia victimei traficului de femei 
7. Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane 
8. Răspunderea penală pentru infracțiunea de trafic de 

copii 
9. Aspecte victimologice ale traficului de femei și copii 
10. Răspunderea  pentru traficul de ființe umane  în teoria și 

practica dreptului penal 
11. Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei 

persoane care este victimă a traficului de ființe umane: 
controverse, soluții, perspective 

12. Crima organizată – amenințare la adresa securității în 
spațiul est – european 

II. Universitatea Liberă Internațională din Moldova 

1. Caracteristicile traficului de ființe umane și 
diferențierea lui față de alte infracțiuni. 

2. Combaterea traficului de persoane pentru exploatarea 
prin muncă, îmbunătățirea prevenirii și componentei 
organizaționale. 

3. Emigranții de muncă (cetățeni ai Republicii Moldova) 
ca victime ale traficului de persoane în scopul 
exploatării prin muncă în afara țării. 

4. Imigranții de muncă (cetățenii străini) ca victime ale 
traficului de ființe umane pentru exploatarea muncii în 
Republica Moldova 

5. Migrația ilegală ca formă de trafic de persoane în 
Republica Moldova: concepte de bază și sociale. 

6. Prevederile penale de prevenire a traficului de ființe 
umane. 

7. Probleme juridice penale și sociale ale traficului de 
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ființe umane ca încălcare ale libertății umane. 
8. Reglementarea juridică a traficului de ființe umane și 

tendințele actuale. 
9. Traficul de ființe umane în scopul exploatării și 

migrației forței de muncă ilegale în Republica 
Moldova: forme, tendințe, contracarare. 

10. Violența și amenințarea cu violența ca circumstanță 
agravantă în traficului de ființe umane. 
 

III. Academia de Studii Economice 

1. Cercetările biomedicale și experimentele pe subiecții 
umani: aspecte legale și etice 

2. Cooperarea internațională în combaterea și prevenirea 
criminalității transfrontaliere la etapa contemporană 

IV. Universitatea de Stat din Tiraspol 
1. Traficul de copii 
2. Familia - factorii de risc în traficarea copiilor 
3. Tehnici de consiliere a copiilor – victime ale traficului 

de persoane 
4. Factorii psihosociali favorizanți   în traficarea copiilor. 
5. Preocupări actuale ale abordării fenomenului de trafic de 

ființe umane 
6. Programe de inoculare în prevenirea traficului de copii 
7. Servicii de asistență psihologică victimelor traficului de 

persoane 
8. Grupul de covârstnici – grup de risc  în traficarea 

adolescenților 
 

V. Universitatea de Stat de Educație Fizica si Sport 
 

1. Aspecte de prevenire a traficului de ființe umane 
2. Prevenirea si descoperirea traficului de ființe umane 
3. Cercetarea infracțiunilor de trafic de ființe umane 
4. Tehnici de prevenire si combatere a traficului de ființe 

umane 
5. Analiza juridico - penală a traficului de ființe umane 
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VI. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo,,  din  Bălți 

1. Rolul parteneriatelor în prevenirea efectelor negative ale 
migrației părinților asupra copiilor de vârstă preșcolară 

2. Protecția socială a copiilor rămași fără îngrijire 
părintească 

Dezvoltarea serviciilor de suport în vederea reintegrării sociale a 
victimelor și a potențialelor victime a traficului de ființe umane 

1.4.9.  Realizarea cercetărilor în 
scop de reflectare  a 
fenomenului şi tendinţelor 
traficului de ființe umane   

Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Afacerilor Interne 

Instituțiile de 
învățămînt superior 
 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019 
În instituțiile de învățământ superior din republică, realizarea 
cercetărilor, inclusiv și în scop de reflectare  a fenomenului și 
tendințelor   TFU, s-a efectuat în conformitate cu planurile de 
studii a instituțiilor. În anul de studii 2018-2019 au fost 
elaborate cercetări/lucrări/articole  științifice care au fost 
publicate în reviste științifice sau prezentate la manifestări 
științifice naționale și internaționale:  
1) Universitatea Pedagogică de Stat 
,, I. Creangă” din Chișinău 
I.  Manifestări științifice naționale: 
- Seminar științific ,, Necesitatea programului corecțional în 
resocializarea minorului din grupul de risc” (26 participanți) 
- Masă rotundă ,,Necesitatea programului corecțional în 
resocializarea minorului condamnat la măsuri educative de 
pedeapsă,, (24 participanți) 
- Conferință națională ,,Educația pentru Drepturile 
omului/drepturile copilului. Obiective, realități și finalități”. 
- Articol științific, autor  Olărescu V. Unele aspecte psihologice 
ale traficului de ființe umane, prezentat la Simpozion 
internațional, Bacău, România. 

2) Universitatea  de Stat din Comrat  

I. Seminare cu aspect de cercetare/informare cu genericul 
,,Traficul de femei” ; ,, Nu te lăsa păcălit” (30 pers.);  
II. O conferință științifică studențească,, Problemele traficului de 
ființe umane în RM și în regiune”. 
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3) Academia ,,Ștefan cel Mare” 
I. A fost publicată lucrarea - Rolul statului în protecția copiilor 
aflați în dificultate –autor: V. Ionașcu. 

II. A fost editat studiul monografic cu titlul ,,Aspecte procesual 
– penale și tactici criminalistice privind cercetarea traficului de 
copii”, autor D. Ostavciuc. 

4) Institutul de Relații Internaționale din Moldova 

A fost publicat un articol științific Aspecte ale cadrului legal și 
instituțional pentru combaterea TFU în RM  în revista ,,Relații 
Internaționale,,, Chișinău. Autori:  Oleinic L, - O Pasat.    

În perioada de raportare, CCTP a realizat 1 cercetare: ”Analiza 
criminalității privind TFU pentru semestrul I/2019”; 
 
CNPAC a realizat studiul de tip busline: Cunoștințele și 
atitudinile tinerilor din școlile profesionale față de abuz, trafic de 
ființe umane și exploatare sexual comercială, realizat pe un 
eșantion de 480 tinerii din 8 școli profesionale din 3 regiuni ale 
Republicii Moldova (Nord, Centru, Sud). Studiul a fost realizat 
în cadrul proiectului „Dezvoltarea rezilienței față de abuzul 
sexual și exploatarea sexual-comercială pentru adolescenți din 
cadrul școlilor profesionale”, implementat în parteneriat cu 
Direcția secretariate permanente a Cancelariei de Stat și 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu suportul 
Ambasadei Olandei.  
Un alt studiu Omnibus a fost realizat pentru a studia comparativ 
cu anul 2015 „atitudinile sociale față de exploatarea sexuală 
comercială a copiilor și tinerilor” pe un eșantion de 1116 
respondenți cu vârsta mai mare de 18 ani. 

1.4.10. Elaborarea studiului 
asupra riscurilor  traficului de 
ființe umane  în contextul crizei 
migraționiste recente  

Ministerul Afacerilor Interne; 
Inspectoratul General al Poliției   
(Biroul Migrație și Azil, 
Inspectoratul General al  Poliţiei 
de Frontieră, 
Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

Centrul 
Internațional „La 
Strada” 

2018-
2019 

Realizat 
A.O. Centrul Internațional „LA STRADA” în parteneriat cu 
Centrul de Investigaţii şi Consultanţă „Sociopolis” (ONG) a 
realizat un studiu privind vulnerabilitatea migranţilor la trafic şi 
exploatare pe teritoriul Republicii Moldova. În perioada 2018-
2019 echipa de cercetare a intervievat 21 experţi din structurile 
statale şi ONG-uri active în domeniu şi 12 migranţi vulnerabili 
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străini, inclusiv victimele TFU. Proiect Raportului de cercetare a 
fost finisat la sfârșitul iunie 2019. 

1.5. Gestionarea eficientă a resurselor financiare 
Obiectiv general 5: 

Consolidarea mecanismelor de planificare și gestionare a resurselor financiare din bugetul de stat pentru implementarea acțiunilor în domeniul vizat 
Obiectiv specific 5.1: 

Creşterea treptată a finanţării acțiunilor antitrafic din bugetul de stat şi local 
1.5.1.  Planificarea resurselor 
financiare în bugetul de stat şi în 
bugetele locale pentru realizarea 
acţiunilor de prevenire şi 
combatere a traficului de ființe 
umane   

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene; 
Ministerul Justiției; 
Ministerul Finanțelor; 
Procuratura Generală 

Autoritățile publice 
locale 
 

2018-
2020 

Realizat parțial 
Pentru anul 2019, suma planificată de MSMPS pentru efectuarea 
procedurilor de repatriere ale victimelor TFU (adulți și copii), 
copiilor neînsoțiți și persoanelor aflate în situație de dificultate 
constituie 300,0 mii lei. Iar pentru anul 2020, pentru efectuarea 
procedurilor de repatriere a fost alocată suma de 350,0 mii lei. 
 
Resurse financiare planificate potrivit Planului operațional al 
Procuraturii în vederea implementării Planului de acțiuni pentru 
anii 2018-2020 privind implementarea strategiei naționale de 
prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anul 
2018-2023. 

1.5.2. Îmbunătățirea 
procedurilor de repatriere prin 
modificarea și completarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 
7 august 2008 „Pentru aprobarea 
Regulamentului privind 
procedura de repatriere a 
copiilor şi adulţilor – victime ale 
traficului de fiinţe umane, a 
persoanelor aflate în situație de 
dificultate, precum şi a copiilor 
neînsoţiţi” 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 
 

2018-
2019 

Realizat în anul 2018 
Regulamentul privind procedura  de repatriere a copiilor și 
adulților – victime ale traficului de ființe umane, a persoanelor 
aflate în situație de dificultate, precum și a copiilor neînsoțiți a 
fost modificat și completat prin Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 
05.09.2018. 
Modificările propuse au fost condiționate de necesitatea 
îmbunătățirii mecanismului de repatriere a victimelor traficului 
de ființe umane și persoanelor aflate în dificultate prin stipularea 
concretă a mecanismului de identificare a persoanei aflate în 
dificultate, precum și conținutul dosarului de repatriere pentru 
victima traficului de ființe umane și a persoanei aflate în 
dificultate (persoane adulte). 

Secțiunea a 2-a 
PREVENIREA TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE 

2.1. Informarea publicului larg 
Obiectiv general 6: 

Creşterea gradului de informare a publicului larg despre fenomenul traficului de ființe umane 
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Obiectiv specific 6.1: 
Informarea publicului larg despre tendinţele curente ale fenomenului traficului de ființe umane 

2.1.1. Coordonarea desfăşurării 
campaniei naţionale de 
informare şi sensibilizare  

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane) 

Autoritățile publice 
locale; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație; 
organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019  
Campania națională ”Săptămâna de luptă împotriva TFU” a fost 
desfășurată în perioada 18-25 octombrie 2019. 
Nota informativă poate fi accesată la link-ul: 
http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=129
3&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-privind-realizarea-
Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-
de-fiinte-umane-18-25-octombrie-2019  

2.1.2. Desfășurarea sesiunilor de 
instruire privind amenințările 
fenomenului  traficului de ființe 
umane și ale fenomenelor 
conexe  

Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene; 
Procuratura Generală 

Autoritățile publice 
locale; 
organizații 
necomerciale  și 
mass-media; 
Înaltul Comisariat 
pentru Refugiaţi al 
Naţiunilor Unite 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019 
CCTP a desfășurat 8 lecții publice la instituții de învățământ și 
biblioteci publice, cu informarea a circa 400 de tineri despre 
fenomenul TFU . 
De către procurori au fost prezentate peste 80 lecții în școli și 
colective de muncă, 12 articole în mass-media, 1 (un)  interviu la 
radio. La 18.10.2019 și la 19.10.2019, la USM și respectiv 
ULIM, cu studenții  facultăților de drept au fost desfășurate lecții 
deschise la tema „Infracțiunea de trafic de ființe umane și 
formele ei” în cadrul cărora au fost instruiți un număr de peste 
200 de studenți unde s-a pus accent și la pericolul acestui 
fenomen. 
 
În 2019 CNPAC a desfășurat o activitate amplă în domeniul 
prevenirii abuzului și exploatării sexuale a copiilor și tinerilor, 
cu suportul Consiliului Europei, Ambasadei Olandei, Fundației 
OAK, iar impactul total al acestor activități a atins circa 450 000 
persoane. 
În cadrul proiectului „Dezvoltarea rezilienței față de 
exploatarea sexuală și comercială pentru adolescenții din 
cadrul școlilor profesionale”, implementat de CNPAC în 
parteneriat cu Direcția secretariate permanente și MECC, cu 
suportul Ambasadei Olandei, 920 adolescenți din 10 școli 
profesionale (Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Comrat și 
Ceadâr-Lunga) au participat la Programul educațional 
„12PLUS”, care a cuprins 120 ateliere și 10 cluburi de discuții. 
Pe lângă proiectul menționat, alți 2180 copii, inclusiv 
adolescenți din raioanele Șoldănești, Nisporeni, Hâncești, 
Basarabeasca, Soroca, Nisporeni, Rezina, Ștefan Vodă, Anenii 

http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1293&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-privind-realizarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-18-25-octombrie-2019
http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1293&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-privind-realizarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-18-25-octombrie-2019
http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1293&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-privind-realizarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-18-25-octombrie-2019
http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1293&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-privind-realizarea-Campaniei-nationale-Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-18-25-octombrie-2019
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Noi, Căușeni, Călărași, Criuleni, Drochia, Edineț, Fălești, 
Florești, Chișinău, Strășeni, Orhei, Ialoveni, au beneficiat de 
programele de prevenire „12 PLUS” și „În drum spre casă” cu 
suportul CNPAC. În total, 3100 copii și tineri au beneficiat în 
2019 de activități structurale de prevenire a abuzului si 
exploatării sexuale, traficului de ființe umane. 
Un rezultat important și o practică inedită, implementată de 
CNPAC în 2019 este producerea filmului „Scrisoare către 
judecător”, un material video realizat cu participarea a 5 tinere, 
victime ale abuzului sexual în copilărie, foste beneficiare ale 
CNPAC. Filmul prezintă mesajul supraviețuitoarelor abuzului 
sexual către specialiștii care intră în contact cu copiii victime ale 
acestui tip de abuz: https://bit.ly/38KhkRR. Până în prezent 
filmul a acumulat circa 23000 vizualizări. Această activitate a 
fost posibilă grație colaborării cu Centrul Internațional de 
Cercetare a exploatării sexuale, violenței și traficului de copii 
din cadrul Universității Bedfordshire (Marea Britanie), cu 
suportul Fundației OAK. 
La fel, în 2019, în colaborare cu Consiliul Europei, au fost 
realizate un șir de activități în vederea promovării Zilei 
Europene pentru protecția copiilor împotriva abuzului sexual și a 
exploatării sexuale – 18 noiembrie. Astfel, în scopul 
sensibilizării factorilor de decizie, părinților și îngrijitorilor, 
copiilor și tinerilor față de fenomenul abuzului și exploatării 
sexuale în mediul online a fost produsă și expusă în mai multe 
raioane ale țării expoziția de fotografii ” OFFline despre mediul 
ONline sau cum putem preveni abuzul sexual online față de 
copii”. În 2019 expoziția a fost vizitată în timp real de circa 
6000 persoane (copii și tineri, însoțiți de profesori, părinți) din 
mun. Chișinău, Băți și din r. Sîngerei, unde a fost expusă. 

2.1.3. Coordonarea organizării 
campaniilor de informare cu 
privire la fenomenul traficului 
de ființe umane şi crimele 
conexe  

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe 
umane);Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale; 
Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 

Autoritățile publice 
locale; 
organizații 
necomerciale și 
mass-media; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019  
La 31.01.2019 a avut loc lansarea proiectului "Dezvoltarea 
rezilienței față de exploatarea sexuală și comercială pentru 
adolescenții din cadrul școlilor profesionale", care va fi 
implementat de către Centrul Național de Prevenire a Abuzului 
față de Copii în parteneriat cu Cancelaria de Stat (Direcția 
secretariate permanente) și Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării, cu suportul financiar al Guvernului Olandei. 
 

https://bit.ly/38KhkRR
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Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene; 
Ministerul Justiției; 
Procuratura Generală 

În contextul „Zilei mondiale împotriva traficului de persoane" 
(30 iulie), pentru al treilea an consecutiv, a fost lansată 
Campania „Invizibili printre noi", realizată cu suportul Misiunii 
OIM începând cu anul 2017, scopul căreia este să sensibilizeze 
societatea și să sporească nivelul de informare a cetățenilor întru 
implicarea şi prevenirea TFU. 

2.1.4. Asigurarea solicitanților și 
agenților economici cu 
informații și consultații privind 
angajarea legală în țară și/sau 
peste hotare 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale (Agenția 
Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă); 
Agenția Servicii Publice 
(Departamentul înregistrare și 
licențiere a unităților de drept) 

Organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019  
ANOFM oferă consultații și informații privind angajarea 
legală, la bază fiind contractele individuale de muncă, prin 
intermediul formularelor on-line parvenite din partea 
cetățenilor către instituție, telefonic și la sediu. Astfel, prin 
intermediul serviciului telefonic gratuit al Centrului de 
Apel - Piața Muncii. Pe parcursul anului 2019, au fost 
recepționate 5577 apeluri, din care 39 %  apeluri au 
abordat procesul de emigrare. 
Cetățenii sunt informați privind cele 3 moduri legale de 
angajare peste hotare în baza Legii 105/2018 cu privire la 
promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de 
șomaj: în conformitate cu prevederile tratatelor 
internaționale la care Republica Moldova este parte; prin 
intermediul agențiilor private de ocupare a forței de muncă 
care dispun de licență și în mod individual în baza unui 
contract individual de muncă încheiat cu angajatorul 
înainte de ieşirea din ţară. 
Totodată, consultații se oferă agenților economici, care 
sunt interesați de obținerea licenței pentru activitate legată 
de plasarea în câmpul muncii a cetățenilor moldoveni peste 
hotare, iar, conform domeniului de competență, ANOFM 
coordonează Acorduri de colaborare și proiecte de contract 
individual de muncă întru respectarea prevederilor Legii 
105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de 
muncă și asigurare de șomaj. 
În limita cadrului legal, ANOFM înregistrează contractele 
individuale de muncă ale cetățenilor ce urmează a fi 
angajați peste hotare. 
Astfel, în anul 2019 au fost examinate 177 de acorduri de 
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colaborare și proiecte de contracte individuale de muncă. 
De asemenea în perioada de referință, la ANOFM au fost 
înregistrate 5686 contracte individuale de muncă ale 
cetățenilor angajați în străinătate prin intermediul a 35 
agenții private care își onorează drepturile/obligațiile de 
activitate. 

Obiectiv specific 6.2: 
Informarea angajatorilor despre caracteristicile criminalităţii, cazurile reale ale traficului de ființe umane şi crimele conexe 

2.1.5. Asigurarea instruirii 
angajatorilor din sectorul privat 
cu privire la  infracțiunile ce țin 
de traficul de ființe umane 

Cancelaria de Stat (Secretariatul 
permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane); 
Ministerul Afacerilor Interne   

Procuratura 
Generală;organizați
i 
necomerciale;patro
nate;sindicate; 
Organizația 
Internațională 
pentru Migrație 

2019-
2020 

Realizat pentru anul 2019 
Procuraturile teritoriale au organizat 8 întruniri cu participarea 
angajatorilor din sectorul privat cu tematica impactului TFU 
asupra sectorului economic. 

2.1.6. Informarea/instruirea 
angajatorilor din sectorul agricol 
despre procedura legală de 
angajare și evitarea situațiilor de 
exploatare prin muncă și 
prevenirea  traficului  de ființe 
umane   

Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și 
Mediului; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 
(Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă, 
Inspectoratul de Stat al Muncii) 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane); 
Centrul Naţional de 
Formare, Asistenţă, 
Consiliere şi 
Educaţie din 
Moldova 
„CNFACEM”;orga
nizații 
necomerciale; 
patronate; 
sindicate 

2019-
2020 

Realizat pentru anul 2019 
Direcția secretariate permanente cu suportul Misiunii OIM în 
Moldova a organizat la 05.12.2019 un atelier de lucru destinat 
angajatorilor din sectorul agricol.   

Obiectiv specific 6.3: 
Informarea reprezentanților mass-mediei privind reflectarea corectă a subiectelor cu referire la fenomenul traficului de ființe umane 

2.1.7. Asigurarea instruirii Cancelaria de Stat (Secretariatul Consiliul Național 2019- Acțiune planificată pentru anul 2020 
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reprezentanților mass-mediei 
privind reflectarea subiectelor ce 
țin de prevenirea și combaterea 
traficului de ființe umane 

permanent al Comitetului 
național pentru combaterea 
traficului de ființe umane); 
Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale  

al Audiovizualului; 
Centrul 
Internațional pentru 
Dezvoltarea 
Politicii 
Migraționale 
 

2020 

Obiectiv specific 6.4: 
Informarea diasporei despre fenomenul traficului de ființe umane și consecințele acestuia 

2.1.8. Promovarea activităţilor 
de informare, educare, 
comunicare, în special pentru 
tineri, privind fenomenul 
traficului de ființe umane, 
riscurile și consecințele acestuia 

Cancelaria de Stat (Biroul 
Relaţii cu Diaspora); 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane); 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane); 
Procuratura 
Generală;organizați
i necomerciale 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019 
   
Promovarea acțiunilor de informare, educare, comunicare, în 
special pentru tineri, privind fenomenul TFU, riscurile și 
consecințele acestuia este proprie și activităților din domeniul 
educație, cultură, tineret și sport.  
Promovarea activităților antitrafic pe niveluri educaționale se 
realizează în:  
 
1)Învățământul primar și secundar general 
Începând cu 1 septembrie 2018  se implementează un curs nou 
Dezvoltarea personală (cl. I-XII), inclusiv modulul Securitatea 
personală, în scopul formării competențelor pentru viață 
(securitatea personală și socială în diverse situații de risc), care 
conține următoarele unități de competență ca Aprecierea 
situațiilor de risc major personal și global, traficul de ființe 
umane etc. cu următoarele unități de conținut Traficul de ființe 
umane – pericol pentru securitatea personală. Esența 
fenomenului. Factori implicați. Modalități de racolare. 
Consecințe. Acțiuni de prevenire/protecție. Persoane și instituții 
la care poți apela în țară și peste hotare. 

Astfel, toți elevii claselor a XI sunt familiarizați cu subiectul 
traficului de ființe umane. 

2) Disciplina școlară reconceptualizată Educație pentru societate 
este cu statut obligatoriu pentru elevii din învățământul 
gimnazial și liceal și a înlocuit actuala disciplină Educație 
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civică. Implementarea disciplinei prevede formarea la elevi a 
valorilor statului de drept, dezvoltarea competențelor necesare,  
respectarea drepturilor și responsabilităților cetățenești prin 
prisma studierii modulelor integrate cu referire la Educația 
pentru cetățenia democratică, Educația pentru drepturile 
omului, Educația pentru integritate, Educația patriotică, 
Educația interculturală etc. Conținuturile reconceptualizate 
pentru disciplina Educație pentru societate sunt implementate 
gradual.  

În lista disciplinelor opționale pentru ciclul gimnazial au fost 
incluse disciplinele ,,Educație pentru echitate de gen și șanse 
egale”, ‚,Educație pentru drepturile omului și cetățenia 
democratică (cl. V-IX) care includ în mod direct sau indirect 
tematica  traficului de ființe umane, egalitatea de gen, drepturile 
copilului. 

De asemenea, administrația instituțiilor de învățământ implică 
toți angajații, elevii și părinții în activități de prevenire a 
violenţei faţă de copii. În toate instituțiile de învățământ se 
respectă Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie 
a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, 
neglijare, exploatare, trafic a copilului, stabilită prin ordinul nr. 
77 al Ministrului Educaţiei, din 22 februarie 2013. 

Administrația instituțiilor de învățământ și toți angajații 
soluționează cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 
copilului în cooperare cu alte instituții și servicii comunitare, în 
conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind mecanismul 
intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, 
referirea, asistența și monitorizarea copiilor-victime și 
potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și 
traficului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270 din 
08.04.2014. 

2) Învățământul profesional tehnic.  
    În anul 2019  implementarea programelor interactive de 
prevenire a TFU în  învățământul profesional tehnic, s-a realizat 
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prin diverse activități la orele de dirigenție (1 oră/săptămână), în 
cadrul disciplinei obligatorii Educația civică (1 oră/săptămână) 
şi prin activități extracurriculare cu tematica prevenirii 
pericolelor asociate TFU (cursuri, seminare, mese rotunde) cu 
participarea a circa 1000 de persoane, inclusiv elevi profesori, 
profesori-diriginți, părinți, psihopedagogi.    

3) Învățământul superior 
În anul 2019,   în instituțiile de învățământ superior au fost 
organizate cca 40 de activități cu genericul antitrafic și 
antiviolență: ședințe seminare, mese rotunde, ore educative 
conferințe etc., cu participarea a 2500 de studenți. 

2.1.9. Informarea diasporei 
despre fenomenul traficului de 
ființe umane, consecințele 
acestuia și instituțiile la care ar 
putea să se adreseze în caz de 
necesitate 

Cancelaria de Stat (Biroul 
Relaţii cu Diaspora); 
Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene  
 

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane);organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

În curs de realizare 
În perioada de referință BRD a expediat misiunilor diplomatice 
din RM, asociațiilor din diasporă, precum și grupurilor de 
inițiativă ,,Ghidul cu privire la reintegrarea cetățenilor RM 
reîntorși de peste hotare”.  
Scopul acestui document constă în sporirea nivelul de informare 
al cetățenilor reveniți în țară despre serviciile și oportunitățile 
oferite de stat, în vederea facilitării (re)integrării acestora în 
societate.  
Ghidul conține informații despre serviciile de stat, care oferă 
oportunități de angajare în câmpul muncii,  accesare a serviciilor 
de instruiri, formare profesională și ghidare în carieră, accesare a 
fondurilor de stat pentru inițierea unei afaceri și a serviciilor de 
consultanță în gestionarea afacerii, utilizare profitabilă a 
economiilor. Pe lângă descrierea oportunităților economice 
Ghidul oferă informații importante despre serviciile care vin să 
asigure integrarea socială a cetățeanului reîntors și familiei 
acestuia: servicii de (re)integrare a copiilor în instituţiile de 
învăţământ, oportunități de încadrare în sistemul de asigurări 
sociale și medicale, facilitare a accesului la locuințe. 

2.1.10. Organizarea concursului 
de artă (fotografie/desen) 
orientat pe sensibilizarea 
tinerilor privind fenomenul 
traficului de ființe umane și al 
infracțiunilor conexe 

Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării  

Cancelaria de Stat 
(Secretariatul 
permanent al 
Comitetului 
național pentru 
combaterea 

2018-
2020 

Acțiune planificată spre realizare în anul 2020 
În contextul marcării Săptămânii de luptă împotriva traficului de 
ființe umane, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 
Direcția Tineret a preconizat să organizeze în octombrie, 2019, 
ediția 2019, care a  avut ca obiectiv general sensibilizarea 
tinerilor și a publicului larg asupra riscurilor și consecințelor 
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traficului de ființe 
umane);autoritățile 
publice locale; 
organizații 
necomerciale 

traficului de ființe umane. 
Anunțul privind lansarea concursului a fost plasat pe site-ul 
MECC. Din motivul  numărului redus al participanților, precum 
și  necorespunderea dosarelor aplicate, conform criteriilor 
stipulate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 
concursului,  activitatea nu a  fost realizată. 

2.2. Reducerea vulnerabilității 
Obiectiv general 7: 

Reducerea vulnerabilității cetățenilor la traficul de ființe umane 
Obiectiv specific 7.1: 

Asigurarea informării grupurilor de risc cu privire la noile tendinţe ale traficului de ființe umane şi ale infracţiunilor conexe 
2.2.1. Informarea 
copiilor/elevilor/studenților/ 
tinerilor, persoanelor 
defavorizate cu privire la 
riscurile legate de noile tendințe 
în evoluția fenomenului 
traficului de ființe umane, a 
fenomenelor conexe și cu privire 
la mecanismele de protecție 

Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne;organizații 
necomerciale;autori
tățile publice locale 
 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019 
În instituțiile de învățământ din republică, pe parcursul anului 
2019, au fost realizate următoarele activități de informare a 
copiilor/elevilor/studenților/ tinerilor, persoanelor defavorizate 
cu privire la riscurile legate de noile tendințe în evoluția 
fenomenului traficului de ființe umane, a fenomenelor conexe și 
cu privire la mecanismele de protecție: 
I.Instituții de învățământ primar și secundar general 
- Mese rotunde cu genericul: 
 ,,Ce este traficul de ființe umane’’?;  
,,Activități de prevenire și intervenție în cazul traficului de 
copii’’; 
,,Traficantul și victima’’; 
,,Navigarea sigură pe internet’’; 
,,Modele de servicii multidisciplinare în cadrul activității de 
suport/intervenție/educație a copiilor, sub vârsta răspunderii 
penale, în conflict cu legea’’, etc. 
 
- Întâlniri cu polițiștii de sector, privind tematica antitrafic: 
 ,,Fii informat”;  
,,TFU- periciol și consecințe”. 
- Discuții publice: 
 ,,Ce este traficul de ființe umane?” 
,,Capcanele adolescenței” etc. 
-Discuții: 
,, Nu crede în oricine, nu discuta cu persoane străine”. 
,,Lupta împotriva traficului de ființe umane” 
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,,Cum să pevenim TFU? Siguranța on-line” 
,,Prevenirea și combaterea TFU” 
,,Ce este traficul de copii?” 
 ,,Cine poate răspunde  de acest fenomen?”,   
etc. 
 II. Instituții de învățământ profesional tehnic 
Pe parcursul anului 2019 în școlile profesionale și colegiile din 
republică s-au desfășurat  următoarele activități, cu participarea 
circa 1000 persoane, inclusiv: 
- Mese rotunde în cadrul instituțiilor cu genericul: ,,Ce este 
traficul de ființe umane?” cu participarea 200 persoane; 
 - Discuție publică: ,, Nu! Traficului de ființe umane!” cu 
participarea 40 persoane etc. 
III. Instituții de învățământ superior 
În universitățile din republică au fost organizate cca 20 de 
activități cu genericul antitrafic și antiviolență: ședințe seminare, 
mese rotunde, ore educative conferințe etc., cu participarea a 
1500 de studenți. 
 
În contextul proiectului ”Dezvoltarea rezilienței adolescenților la 
fenomenul abuzului sexual și exploatării sexuale”, CNPAC  
a continuat să implementeze activitățile 12 + inițiate în anul 
2017, în acest an propunând să dezvolte reziliența elevilor din 
Școlile Profesionale, în cadrul proiectului menționat mai sus, 
realizat în parteneriat cu Direcția secretariate permanente. 
Programul 12 PLUS a fost  implementat în 3 școli profesionale 
(ȘP nr. 2 și 6 din or. Chișinău, ȘP Ungheni) pentru 10 grupuri de 
elevi. Programul constă din 4 ateliere ce abordează temele 1) 
dovada iubirii (sexualizare) 2) sexting 3) sponsoring 4) trafic de 
ființe umane. Au fost realizate 40 ateliere, la care au participat 
circa 250 elevi. 
În același scop, au fost realizate 5 cluburi de discuție 12PLUS 
pentru circa 140 adolescenți:  3 cluburi au fost realizate cu elevii 
din școlile profesionale menționate, 1club – cu elevii 
gimnaziului din s. Rublenița, rl Soroca și 1 club – cu elevii 
Centrului de creație POLITEHNIC din or. Chișinău, ultimele 
două fiind desfășurate la solicitarea respectivelor instituții. 
Participanții au împărtășit experiențe, opinii și au adresat 
întrebări, inclusiv cu privire la conținutul de pe pagina web 
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(www.12plus.md), dezvoltându-și astfel capacitatea de a preveni 
abuzul și exploatarea sexuală, traficul, sextingul, dar și de a face 
față riscurilor din perioada adolescenței. 
Platforma www.12plus.md a fost menținută și actualizată în 
perioada de raportare cu noi materiale specifice (articole, 
vloguri, teste) care răspund direct nevoilor elevilor din școlile 
profesionale, identificate în cadrul activităților realizate cu 
aceștia. În sem. I numărul vizitatorilor unici ai paginii 
www.12plus.md a crescut cu 3590, iar impactul postărilor pe 
contul 12plus în social media constituie cca 14 mii persoane. 
Prin intermediul acestei platforme psihologii 12plus au răspuns 
la circa 50 de întrebări adresate anonim de către tineri.  
CNPAC  a editat și distribuit publicațiile în domeniul prevenirii 
violenței, neglijării, exploatării și traficului. 
 

Obiectiv specific 7.2: 
Dezvoltarea mecanismelor de angajare sigură a cetăţenilor Republicii Moldova atît în ţară, cît şi peste hotare 

2.2.2. Informarea potențialilor 
migranți privind avantajele, 
dezavantajele migrației și 
riscurile migrației ilegale 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Afacerilor Interne  
(Inspectoratul General al Poliţiei 
de Frontieră)  

Centrul 
Internațional „La 
Strada”; 
organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019  
În cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de 
muncă s-au organizat seminare informative tematice cu accent 
pe prevenirea fenomenului de TFU și riscurile migrației ilegale, 
promovînd angajarea legală în țară; 13 ședințe ale Clubului 
Muncii și 435 seminare de instruire în tehnici și metode de 
căutare a unui loc de muncă cu participarea șomerilor, în 
vederea creșterii capacităților de căutare a unui loc de muncă, 
abordarea unui potențial angajator și prezentare la interviul de 
angajare. La activitățile organizate au participat agenți 
economici, persoane în căutarea unui loc de muncă, inclusiv 
șomeri. 
 
Pe parcursul anului 2019 A.O. Centrul Internațional „LA 
STRADA”: 
a) a consiliat 19283 apeluri la Linia Fierbinte 080077777, dintre 
care 18436 apeluri vizează prevenirea TFU; 
b) a continuat gestionarea portalului informațional 
www.migratiesigura.md, care a fost accesat în perioada de 
raportare de 23493 ori (din care 19111 vizitatori unici) şi prin 
care au fost oferite 158 consultații online. 
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2.2.3. Încheierea acordurilor 
bilaterale/multilaterale între 
autoritățile publice, organizații 
necomerciale, organizații 
internaționale în vederea 
asigurării angajării sigure a 
cetățenilor Republicii Moldova 
în cîmpul munciiatît în țară,cît și 
peste hotare 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene 
 

Organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019 
1. Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 
Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din 
Republica Moldova în anumite sectoare din Statul Israel 
(sectorul construcțiilor), semnat la 16 octombrie 2012 și intrat în 
vigoare la data de 6 ianuarie 2013. 
 Prelungit pînă la data 5 ianuarie 2024. 
 
Acțiuni realizate în baza Acordului: 
- informarea populației cu privire la inițierea procesului de  
recrutare; 
- selectarea potențialilor beneficiari de către subdiviziunile 
teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și înregistrarea 
cererilor; 
- organizarea și desfășurarea examenelor profesionale (în 
colaborare cu CI „La Strada”). 
- organizarea și desfășurarea  examinării medicale; 
- organizarea și desfășurarea procesului consular (recepționarea 
actelor necesare pentru eliberarea vizei de muncă, în colaborare 
cu CI „La Strada”) 
- organizarea și desfășurarea sesiunilor de pre-orientare pentru 
beneficiarii Acordului (în colaborare cu CI „La Strada”). 
-recepționarea/înregistrarea/asigurarea cu contracte individuale 
de muncă beneficiarii acordului. 
 
Statistica realizării acțiunilor (2019): 
- realizate 2 etape de implementare (14,15, în curs de realizare 
etapa 16). 
- 6581 cereri înregistrate din partea cetățenilor RM; 
- 3 runde de examinări profesionale organizate și desfășurate. 
- 2917 candidați selectați după examenul profesional. 
- 2696 persoane selectate în urma selecției aleatorie (loterie). 
- 1567 persoane angajate pe teritoriul Statului Israel (etapele 14 
și15).  
 
Pe parcursul anului 2020 urmează a fi finalizat procesul de 
implementare a etapei 16 – angajarea a 877 lucrători (în perioada 
ianuarie-februarie 2020). 
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2. Acordul cadru de parteneriat între Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Oficiul 
Francez pentru Imigrare și Integrare privind punerea în aplicare 
a programului OFII de ajutor pentru reintegrare în Republica 
Moldova, semnat la 02 octombrie 2017. 
 
 Pe parcursul anului 2019 în baza  acordului-cadru au fost 
validate și finanțate 120 proiecte de reintegrare (33 proiecte 
sociale de nivel 1 și 87 proiecte de reintegrare economică de 
nivelul 3). 
 
În conformitate cu prevederile Acordului-cadru au fost 
organizate 3 Comitete de selecție a proiectelor de reintegrare în 
2019, cu participarea reprezentanților MSMPS și ANOFM la 
validarea proiectelor de reintegrare. 
 
În 2020, Acordul se va implementa în conformitate cu 
prevederile acestuia, inclusiv urmează a fi organizate 
următoarele reuniuni a Comitetului de selecție a proiectelor de 
reintegrare. 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, împreună cu 
alte instituții de competență au oferit suport la soluționarea unor 
probleme invocate de beneficiarii OFII. 
 
3. Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 
Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă, 
semnat la 18 iunie 2018. 
 În vigoare din 12 septembrie 2018. 
 
Acțiuni realizate în bază de Acord: 
- informarea subdiviziunilor teritoriale/persoanelor privind 
ofertele de muncă; 
- selectarea conform ofertelor și înregistrarea  cererilor de 
aplicare; 
- colaborarea/corespondența oficială cu responsabili părții 
Bulgare privind acceptul/refuzul cererilor aplicanților; 
- informarea cetățenilor refuzul/acceptul angajării în Bulgaria; 
- asistarea cetățenilor acceptați la trecerea controlului medical; 
- colaborarea/corespondența oficială cu partea Bulgară privind 
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recepționarea/înregistrarea/distribuirea contractelor individuale 
de muncă a potențialilor lucrători emigranți; 
- asistarea cetățenilor în procesul de depunere a vizei în scop de 
muncă (D); 
- corespondența cu persoanele responsabile părții primitoare 
privind sosirea cetățenilor pe teritoriul statului Bulgar.   
 
Statistica realizării acțiunilor (2019): 
-  recepționate 245 oferte /1240 locuri de muncă; 
-  înregistrate 130 de cereri de aplicare; 
-  47 refuzuri; 
-  81 persoane au fost supuși examinării medicale; 
-  angajate 59 persoane. 

2.2.4. Asigurarea accesului 
potenţialilor emigranţi la piaţa 
de muncă naţională şi de peste 
hotare în condiţii echitabile şi 
protejate 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Centrul 
Internațional „La 
Strada” 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019 
Cetățenii moldoveni beneficiază de prevederile legale privind 
emigrare în scop de muncă conform Legii 105/2018 cu privire la 
promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. 
ANOFM implementează Acordul bilateral interguvernamental 
între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Israel cu privire 
la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în 
anumite sectoare din Statul Israel, funcțional fiind începând cu 
anul 2013 și Acordul între Guvernul Republicii Moldova și 
Guvernul Republicii Bulgaria funcțional fiind din anul 2018. 
Toate persoanele, corespunzătoare ofertelor de muncă au acces 
egal la ocuparea locurilor de muncă peste hotare în baza 
Acordului. 
 Informațiile sunt transparente, plasate pe pagină oficială a 
instituției: www.anofm.md,  www.angajat.md, rețele sociale ale 
ANOFM facebook.com, panouri informative ale subdiviziunilor 
teritoriale, iar solicitanții sunt informați privind criteriile de 
selectare, aplicare și angajare conform ofertelor parvenite în 
cadrul acordurilor bilaterale. 
La solicitare cetățenii beneficiază de informația veridică privind 
prestatorii de servicii legali de ocupare în baza informației 
Agenției Servicii Publice privind agențiile private deținătoare de 
licență pentru activitate în domeniu, disponibilă pe paginile 
oficiale ale ASP și ANOFM. 

Obiectiv specific 7.3: 
Asigurarea accesului copiilor şi adolescenţilor la informaţii despre posibilele pericole ale traficului de ființe umane, egalitatea de gen, drepturile copilului 
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2.2.5. Includerea în 
curriculumurile pentru ciclul 
gimnazial a informațiilor cu 
privire la traficul de ființe 
umane, egalitatea de gen, 
drepturile copilului 

Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Organizații 
necomerciale 

2018-
2019 

Realizat pentru anul 2019 
Planul - cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, 
pentru anul de studii 2018-2019 include unele completări care 
definesc elementele de noutate.  
1) Noua Arie curriculară Consiliere și dezvoltare personală 
include disciplina obligatorie Dezvoltare personală, propusă 
pentru implementare a câte 1 oră săptămânal, în învățământul 
primar, gimnazial și liceal, care include  Modulul 5, Securitate 
personală care conține următoarele unități de competență ca 
Aprecierea situațiilor de risc major personal și global,  traficul 
de ființe umane etc. cu următoarele unități de conținut Traficul 
de ființe umane – pericol pentru securitatea personală. Esența 
fenomenului. Factori implicați. Modalități de racolare. 
Consecințe. Acțiuni de prevenire/protecție. Persoane și instituții 
la care poți apela în țară și peste hotare. 
2) Disciplina școlară reconceptualizată Educație pentru societate 
este cu statut obligatoriu pentru elevii din învățământul 
gimnazial și liceal și va înlocui actuala disciplină Educație 
civică. Implementarea disciplinei prevede formarea la elevi a 
valorilor statului de drept, dezvoltarea competențelor necesare,  
respectării drepturilor și responsabilităților cetățenești prin 
prisma studierii modulelor integrate cu referire la Educația 
pentru cetățenia democratică, Educația pentru drepturile omului, 
Educația pentru integritate, Educația patriotică, Educația 
interculturală etc. În anul de studii 2018-2019, conținuturile 
reconceptualizate pentru disciplina Educație pentru societate au 
fost implementate gradual, începând cu clasele a V-a și a X-a. 
În lista disciplinelor opționale pentru ciclul gimnazial au fost 
incluse disciplinele ,,Educație pentru echitate de gen și șanse 
egale”, ‚,Educație  
pentru drepturile omului și cetățenia democratică (cl. V-IX) care 
includ în mod direct sau indirect tematica   traficului de ființe 
umane, egalitatea de gen, drepturile copilului. 

2.2.6. Instruirea cadrelor 
didactice la subiectul traficului 
de ființe umane   

Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Afacerilor Interne  

Ministerul 
Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

Realizat pentru anul 2019 
Pentru anul 2019 a fost emis ordinul ministrului educaţiei, 
culturii și cercetării  nr. 14 din 11.01.2019 „Cu privire la 
aprobarea Planurilor de formare profesională continuă a cadrelor 
didactice şi de conducere pentru anul 2019”. 
      În planul stagiilor de formare profesională continuă a 
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cadrelor didactice/manageriale pentru anul 2019 au fost incluse 
următoarele programe tematice de formare: Psihologie (pentru 
psihologi şcolari), Asistență socială, Psihopedagogie (pentru 
educatori din şcolile internat şi pedagogii sociali), 
Psihopedagogie (pentru educatorii şcolilor internat), 
Managementul  educațional  (pentru directori  
adjuncți  educație), Cadre didactice de sprijin etc., care includ 
subiecte cu tematica prevenirii TFU. 
Formările au inclus Modulele tematice:  Strategii de prevenire şi 
intervenție a violenței şcolare, influența migrației părinților 
asupra vieții psihosociale a elevului, tehnici de susținere a 
adolescenților timizi și izolați, consilierea copiilor aflați sub 
tutelă,  dezvoltarea competențelor civice,  didactica disciplinei 
opţionale ”Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale” etc., 
care în mod direct sau indirect includ tematica antitrafic. 

2.3. Controlul administrativ 
Obiectiv general 8: 

Consolidarea mecanismelor de reglementare și control al activităților agenților privați în scop de prevenire a exploatării 
Obiectiv specific 8.1: 

Asigurarea mecanismelor de control administrativ pentru sectoarele economice vulnerabile, care pot influenţa traficul de ființe umane 
2.3.1. Instituirea mecanismului 
de reglementare și control strict 
de stat al activității agenţilor 
economici privaţi din sectoarele  
vulnerabile (agricol, zootehnic și 
construcții) 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 
 

Autorități publice 
locale (comisii 
teritoriale pentru 
combaterea 
traficului de ființe 
umane); 
organizații 
necomerciale 

2019-
2020 

Realizat 
Pe parcursul anului 2019, în vederea realizării acțiunii date a fost 
elaborat Ordinul MSMPS Nr. 1463 din 20.12.2019 cu privire la 
aprobarea listei de verificare în domeniul raporturilor de muncă, 
în baza căreia se vor efectua controalele planificate. 

Obiectiv specific 8.2: 
Asigurarea controlului raporturilor de muncă în sectoarele economice formale/informale vulnerabile la exploatarea prin muncă în interiorul ţării 

2.3.2. Elaborarea unui mecanism 
de monitorizare a sectoarelor 
economice vulnerabile la 
exploatare prin trafic/muncă în 
interiorul țării, cum ar fi 
construcțiile, agricultura,  
zootehnia etc. 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 
(Inspectoratul de Stat al 
Muncii); 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

Sindicate; 
patronate; 
organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

Realizat 
Platforma electronică Registrul de Stat al Controalelor, 
reprezintă mecanismul de monitorizare a unităților economice, 
prin intermediul căruia pot fi găsite informațiile introduse în 
urma controalelor, date ce sunt utilizate în vederea planificării 
controalelor viitoare. 

2.3.3. Colaborarea instituţională Ministerul Sănătății, Muncii și  2018- Realizat pentru 2019 
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şi schimbul de informaţii la 
nivel local şi naţional, în special 
între inspectorii de muncă şi 
ofițerii de urmărire penală 

Protecției Sociale;  
Inspectoratul de Stat al Muncii; 
Ministerul Afacerilor Interne  

2020 CCTP a efectuat 22 controale ale agențiilor de plasare în câmpul 
muncii a cetățenilor în țară și străinătate, la solicitarea 
Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al 
Agenției Servicii Publice. 
De asemenea, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de 
Stat al Muncii au efectuat 1963 controale la unități cu un număr 
de 103794 salariaţi, din care 55703 femei (inclusiv 11250 din 
mediul rural) și 29 minori. Din numărul total – 1399 constituie 
controale planificate (din care 316 în sectorul public și 1083 în 
sectorul privat) şi 564 inopinate (din care 197 în sectorul public 
și 367 în sectorul privat). Au fost efectuate 851 controale cu 
deplasarea în teren la agentul economic, iar 1112 – din oficiu. 
În urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale 
de control, în care au fost consemnate 10705 încălcări şi abateri 
de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul 
raporturilor de muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot 
în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări 
ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și 
respectarea termenilor de plată a acestuia. Pe parcursul perioadei 
de gestiune au parvenit 1336 informații-răspuns de la unități, 
privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-
verbale de control. 
 
De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare, de către 
inspectorii de muncă au fost monitorizate 827 unităţi cu un 
efectiv de 20 şi mai multe persoane. Ca rezultat al neconformării 
unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, 
de către inspectorii de muncă au fost încheiate 229 procese-
verbale cu privire la contravenţie şi înaintate spre examinare în 
instanța de judecată. 

Obiectiv specific 8.3: 
Informarea agenţiilor economice despre necesitatea respectării drepturilor sociale și a condițiilor de muncă ale salariaților 

2.3.4. Elaborarea instrucțiunilor 
de angajare și respectare a 
drepturilor sociale și a 
condițiilor de muncă ale 
salariaților (sectoarele agricol, 
zootehnic și construcții) 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale  

Sindicate; 
patronate;organizaț
ii 
neguvernamentale 

2019-
2020 

Acțiune planificată pentru 2020 
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Secțiunea a 3-a 
ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECŢIA VICTIMELOR  ȘI PREZUMATELOR VICTIME ALE TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE 

3.1. Identificarea și referirea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 
Obiectiv general  9: 

Consolidarea cooperării sistemice dintre instituțiile abilitate în identificarea victimelor și prezumatelor victime ale tuturor formelor de trafic de ființe 
umane 

Obiectiv specific 9.1: 
Consolidarea şi dezvoltarea metodelor și instrumentelor multidisciplinare de identificare în cadrul Sistemului național de referire a victimelor și 

prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 
3.1.1. Instruirea specialiştilor 
Sistemului național de referire în 
implementarea  mecanismelor 
eficiente de identificare a 
victimelor traficului de ființe 
umane 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Ministerul 
Afacerilor Interne; 
Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru 
Migrație;organizați
i necomerciale; 
autoritățile publice 
locale 

2018 Realizat în 2018 
MSMPS cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrație 
din Moldova (OIM) a organizat 2 mese rotunde cu genericul 
„Rolul echipelor multidisciplinare în soluționarea cazurilor 
asistate pe domeniul TFU în cadrul Sistemului Național de 
Referire” la nivel teritorial: la 23 octombrie în or. Hîncești și la 
data de 24 octombrie  în or. Strășeni. În cadrul acestor 
evenimente au participat 37 de specialiști ai  echipelor 
multidisciplinare teritoriale din raioanele Hîncești, Leova, 
Cantemir, Strășeni, Călărași, Nisporeni, precum și reprezentanți 
ai MSMPS, OIM, Centrului pentru asistență și protecție a 
victimelor și potențialelor victime ale TFU. 
Scopul meselor rotunde a constat în prezentarea experienței 
fiecărui raion pe segmentul protecției și asistenței victimelor 
traficului de ființe umane, discutarea cazurilor asistate și referite 
și procesul de monitorizare al acestor cazuri. 

3.1.2. Instruirea specialiştilor  
Ministerului Afacerilor Interne 
care contactează direct cu  
cetățenii străini, solicitanții de 
azil, apatrizii, în special cu cei 
plasați în centrele specializate, 
în identificarea victimelor 
printre străini 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Biroul Migrație și Azil,  
Inspectoratul General al Poliţiei 
de Frontieră) 

Cancelaria de Stat 
(Biroul Relaţii cu 
Diaspora); 
Înaltul Comisariat 
pentru Refugiaţi 
al Naţiunilor 
Unite;organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

Realizat pentru 2019 
 Atelier de lucru -“Sistemul Național de Referire (SNR) 

pentru protecția și asistența victimelor și prezumatelor 
victime ale traficului de ființe umane. Rezultate și 
perspective de dezvoltare” (1 ofițer) 

 Sesiune de instruire specializată - ,,Combaterea traficului de 
persoane în Balcani” – (1 ofițer) 

 Atelier de lucru - „Asistența victimelor traficului de ființe 
umane” – (1 ofițer) 

3.1.3. Pilotarea Echipei mobile  
în vederea identificării timpurii 
a cazurilor de trafic de ființe 
umane și altor infracțiuni conexe 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

Autoritățile publice 
locale; 
organizații 
necomerciale  

2018-
2020 

Realizat 
Serviciul Asistență Stradală,  elaborat de către Direcția 
municipală pentru protecția drepturilor copilului din cadrul 
primăriei mun. Chișinău. 
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3.1.4. Identificarea instituției și 
stabilirea  mecanismului de 
acordare a statutului de 
prezumată victimă 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Centrul pentru asistența și 
protecția victimelor și 
potențialelor victime ale 
traficului de ființe umane 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 
 

2018-
2020 

Realizat 
Pe parcursul anului 2019, urmare a aprobării Legii  nr.105 din 
14 iunie 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă 
și asigurarea de șomaj, MSMPS a elaborat  Circulara 
metodologică privind mecanismul de referire al beneficiarilor 
către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă 
în vederea acordării suportului suplimentar pe piața muncii a 
victimelor traficului de ființe umane și victimelor violenței în 
familie. 
Astfel, conform Circularei menționate structurile teritoriale de 
asistență socială stabilesc statutul de victimă a traficului de ființe 
umane în baza chestionarului A completat de echipa 
multidisciplinară    din contextul SNR, iar ca repere 
metodologice la identificarea victimelor TFU urmează a fi 
utilizat inclusiv Ghidul cu privire la identificarea victimelor şi 
potențialelor victime ale traficului de fiinţe umane, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei nr. 
33 din 20 februarie 2012. 

3.1.5. Desemnarea specialiștilor 
din subdiviziunile teritoriale ale  
Agenției Servicii Publice pentru 
optimizarea procedurilor de 
înregistrare, întocmire a actelor 
de stare civilă și asigurare cu 
acte de identitate a victimelor și 
prezumatelor victime ale 
traficului de ființe umane 

Agenția Servicii Publice  2018-
2020 

Realizat în anul 2018 
Prin Ordinul Directorului Agenției Servicii Publice nr. 570 din 
10.09.2018, au fost desemnați specialiștii responsabili pentru 
asigurarea accesului la serviciile de eliberare a documentelor de 
stare civilă și de eliberare a actelor de identitate victimelor și 
prezumatelor victime ale TFU. 
http://antitrafic.gov.md/public/files/Ordinul_ASP_15805_13.09.
2018.pdf  

Obiectiv specific 9.2: 
Asigurarea acordării perioadei de reflecție prezumatelor victime ale traficului de ființe umane în conformitate cu cadrul legal 

3.1.6. Stabilirea mecanismului 
de evidență a victimelor și 
prezumatelor victime ale 
traficului de ființe umane care 
au  beneficiat de o perioadă de 
reflecţie de minimum 30 de zile, 
în conformitate cu prevederile 
cadrului normativ 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 
(Agenția Națională Asistență 
Socială; Centrul de asistență și 
protecție pentru victimele și 
potențialele victime ale 
traficului de ființe umane) 
Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 

 2018-
2020 

Realizat 
Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor 
victime ale TFU din subordinea MSMPS deține o bază de date 
în care sunt incluse victimele care au beneficiat atât de serviciile 
de plasament, cât și de zi. Aceste date sunt prezentate trimestrial, 
semestrial, anual și la solicitare raportate instituțiilor ierarhic 
superioare.   

http://antitrafic.gov.md/public/files/Ordinul_ASP_15805_13.09.2018.pdf
http://antitrafic.gov.md/public/files/Ordinul_ASP_15805_13.09.2018.pdf
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traficului de persoane) 
3.1.7. Elaborarea și distribuirea 
materialelor informative despre 
drepturile victimelor traficului 
de ființe umane  

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării; 
Ministerul Afacerilor Interne  

Autoritățile publice 
locale; 
organizații 
necomerciale; 
parteneri 

2018-
2020 

Realizat pentru 2019 
În 2019 CNPAC a editat 9000 leaflete ”Cum să fiu un părinte 
bun pentru adolescentul meu?” Circa 2200 publicații în domeniu 
au fost repartizate  în această perioadă, acestea fiind disponibile 
și online pe pagina web a CNPAC. 
CI „L Strada” a elaborat leaflete despre migrația sigură și linia 
fierbinte, care au fost distribuite de către SP al CNCTFU la nivel 
local.    

3.1.8. Monitorizarea 
funcționalității mecanismului de 
asigurare cu interpret și 
traducător în conformitate cu 
Legea nr. 264-XVI din 
11 decembrie 2008 cu privire la 
statutul autorizarea și 
organizarea activității de 
interpret și traducător în sectorul 
justiției 

Ministerul Justiţiei; 
Ministerul Afacerilor Interne; 
Procuratura pentru Combaterea 
Criminalității Organizate şi 
Cauze Speciale; 
Procuratura Generală 

Organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

În curs de realizare 
Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești a făcut o 
analiză a nivelului de satisfacție în privința serviciilor de 
traducere/interpretare prestate în faza de urmărire penală și în 
cadrul procedurilor judiciare. 
Pentru efectuarea acestei analize, în perioada  20 august - 30 
septembrie 2019 au fost organizate 2 sondaje privind nivelul de 
satisfacție în privința serviciilor de traducere/interpretare 
prestate atît de traducătorii/interpreții cu statut de funcționar 
public angajați de instanțele judecătorești, cît și de 
traducătorii/interpreții autorizați. La primul sondaj în calitate de 
respondenți au participat instanțele judecătorești. La al doilea 
sondaj a participat publicul larg. În rezultatul analizei sondajelor 
s-au conturat cîteva probleme majore care necesită soluții atît la 
nivel național cît și la nivelul fiecărei instanțe judecătorești sau 
organ de urmărire penală. 
Analiza poate fi accesată la următorul link:  
http://aaij.justice.md/files/document/attachments/Rezultate%20s
ondaj%20interpreti.pdf 

3.2. Repatrierea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 
Obiectiv general 10: 

Consolidarea capacităților instituționale ale autorităților cu competențe în domeniu în vederea eficientizării procedurii de repatriere 
Obiectiv specific 10.1: 

Dezvoltarea capacităților specialiștilor în aplicarea procedurilor de repatriere 
3.2.1. Instruirea specialiştilor 
din administraţia publică 
centrală şi locală  în aplicarea 
procedurilor de repatriere 

Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale   

Autoritățile publice 
locale;  
organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

Acțiune planificată pentru 2020 

3.3. Reabilitarea și reintegrarea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 
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Obiectiv general 11: 
Accesul victimelor şi prezumatelor victime ale traficului de ființe umane la sistemul național de protecție socială 

Obiectiv specific 11.1: 
Asigurarea informării victimelor și prezumatelor victime  despre drepturile lor la servicii 

3.3.1. Informarea specialiștilor 
din domeniul asistenței 
persoanelor hipoacuzice, cu 
suportul interpreților specializați 
în limbaj mimico-gestual, despre 
fenomenul traficului de ființe 
umane, consecinţele acestuia şi 
drepturile lor la asistenţă şi 
protecţie 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Asociația Surzilor 
din Republica 
Moldova; 
organizații 
neguvernamentale;
autoritățile publice 
locale; 
mass-media 

2018-
2020 

Realizat în anul 2018 
În data de 12.09.2018 a avut loc seminarul „Fenomenul 
traficului de ființe umane – aspecte și realități/perspective”, 
avînd drept scop informarea specialiștilor din domeniul 
asistenței persoanelor hipoacuzice pe subiectul dat. În cadrul 
seminarului au fost abordate următoarele subiecte: 
• Aspecte generale privind asistența și protecția victimelor 
traficului de ființe umane; 
• Particularitățile și riscurile fenomenului traficului de ființe 
umane prin exploatare în scop de muncă, cerșit și atragerea în 
activități criminale. Noi forme de exploatare; 
• Implementarea Acordurilor de readmisie pe teritoriul 
Republicii Moldova; 
• Condiţii generale de traversare a frontierei de stat de către 
persoane şi mijloacele de transport; 
• Mecanismul național instituțional în prevenirea și 
combaterea traficului de ființe umane. Tendințe și perspective. 

Obiectiv specific 11.2: 
Asigurarea asistenței și protecției victimelor și prezumatelor victime adulte ale traficului de ființe umane prin programe de reabilitare și  

reintegrare pe termen lung 
3.3.2. Dezvoltarea serviciilor 
specializate pentru bărbați 
victime ale traficului de ființe 
umane 
 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Organizații 
necomerciale;autori
tățile publice locale 

2019-
2020 

În curs de realizare 
MSMPS, în parteneriat cu Misiunea OIM din Moldova planifică 
dezvoltarea serviciilor specializate pentru bărbați victime ale 
TFU în perioada semestrului II, 2019 - 2020. În acest context, 
menționăm că MSMPS  asigură edificiul și efectuarea lucrărilor 
de reparație necesare din sursele financiare din cadrul bugetului 
de stat, iar OIM, prin intermediul proiectului „Consolidarea 
eforturilor naționale în prevenirea traficului de ființe umane și 
reabilitarea victimelor traficului de ființe umane în Republica 
Moldova” va oferi suportul tehnic autorităților de stat pentru 
dezvoltarea cadrului normativ în domeniul protecției bărbaților-
victime ale TFU și va acoperi cheltuielile necesare pentru 
funcționalitatea Centrului pe parcursul perioadei de pilotare, care 
va avea termen maxim pînă la 2 ani (ex. echiparea Centrului, 
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1 Activitatea suplimentară care ontribuie la atingera obiectivului 11.3. al Planului: Pe parcursul perioadei raportate, A.O. Centrul Internaţional “La Strada” a oferit asistenţa 
specializată pentru 79 copii - victime ale traficului de copii, exploatării prin munca, exploatării sexuale comerciale şi abuzului sexual, (43 copii-victime au întrat în programul de 
assistenţă în 2019 şi 26 – în anul precedent). Copii –victime au primit asistenţă necesară. 

achitarea salariului angajaților, efectuarea instruirilor pentru 
angajați etc.). 
Pînă în momentul de față  menționăm că, a fost finalizată 
reparația în 5 odăi preconizate pentru Centrul de plasament 
pentru bărbați victime ale traficului de ființe umane, unde pot fi 
plasați 8-10 beneficiari și o odaie pentru personal. 

3.3.3. Implementarea 
programelor de dezvoltare a 
abilităților antreprenoriale, 
profesionale şi de (re)integrarea 
victimelor, prezumatelor 
victime, inclusiv a celor cu 
dizabilități, pe piaţa muncii  

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale (Agenția 
Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă); 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii (Organizaţia 
pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) 

Organizații 
necomerciale;autori
tățile publice locale 
 

2018-
2020 

Realizat pentru 2019  
ANOFM implementează programe de dezvoltare a 
abilităților antreprenoriale și profesionale pentru toate 
categoriile de șomeri, inclusiv victime ale traficului de 
ființe umane. Pe parcursul anului 2019 au absolvit cursuri 
de management (bazele antreprenoriatului) 10 persoane din 
rândurile șomerilor înregistrați la structurile teritoriale ale 
ANOFM. 
În perioada de raportare la structurile teritoriale ale 
ANOFM nu s-a adresat pentru a fi înregistrată cu statut de 
șomer nici o persoană din categoria victimelor, 
prezumatelor victime ale TFU. 

Obiectiv specific 11.31: 
Asigurarea protecţiei şi suportului pe termen lung în reabilitarea și reintegrarea victimelor traficului de ființe umane 

3.3.4. Efectuarea analizei cu 
privire la sistemul de asistență și 
protecție pe termen lung pentru 
reabilitarea și reintegrarea 
victimelor, prezumatelor victime 
ale traficului de ființe umane 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale  
 

Organizații 
necomerciale;   
autoritățile publice 
locale;  
parteneri 

2019-
2020 

În curs de realizare 
Urmare a aprobării Legii nr. 137/2016 cu privire la reabilitarea 
victimelor infracțiunilor, a fost elaborat și definitivat proiectul 
Conceptului Mecanismului Național de referire pentru protecția 
și asistența victimelor infracțiunilor. Remarcăm faptul că,  
Conform Planului de acțiuni a Guvernului pentru anii 2020-
2023, termenul de aprobare a proiectul menționat este 
septembrie 2020. 
Astfel, în urma avizării documentului menționat și a 
propunerilor înaintate, se va definitiva și va fi propus 
Guvernului spre aprobare Conceptul nominalizat. 
În baza Conceptului aprobat se va dezvolta cadrul metodologic 
al activității asistentului social. 
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Obiectiv specific 11.4: 
Consolidarea mecanismului de cooperare între cele trei nivele ale Sistemului național de referire (comunitar, raional, național) 

3.3.5. Ajustarea cadrului 
metodologic al activității 
asistentului social la prevederile 
Legii nr. 137 din  29 iulie 2016 
cu privire la reabilitarea 
victimelor infracțiunilor 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Autoritățile publice 
locale;  
organizații 
necomerciale;  
parteneri 

2018-
2020 

În curs de realizare 
A se vedea pct. 3.3.4 

Secțiunea a 4-a 
PEDEPSIREA 

4.1. Urmărirea penală și judecarea cauzelor 
Obiectiv general 12: 

Consolidarea procesului de investigare, urmărire penală și a procesului judiciar conform standardelor internaționale de justiție penală 
Obiectiv specific 12.1: 

Fortificarea capacităților de investigare și urmărire penală a instituțiilor specializate în combaterea traficului de ființe umane 
4.1.1.  Majorarea numărului  
specialiștilor cu atribuții 
analitice ai Centrului pentru 
combaterea traficului de 
persoane 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de 
persoane);Ministerul Finanţelor 

 2018-
2020 

Acțiune dependentă de reforma IGP 

4.1.2. Dezvoltarea bazei de date 
(pe bază de I2base) 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

Organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

Acțiune planificată pentru 2020 

4.1.3. Instruirea polițiștilor și 
procurorilor în administrarea și 
utilizarea bazei de date (I2base) 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul integrat de pregătire 
pentru aplicarea legii); 
Procuratura Generală   

Organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

Realizat pentru 2019 
În perioadele 30.09.2019-04.10.2019 și 21.10.2019-25.10.2019, 
procurorii din cadrul Procuraturii Generale și PCCOCS au 
participat la cursurile de instruire ”Utilizarea licențelor i2 IBM: 
Analyst Notebook, i2 Base Designer și i2 Base” organizate în 
cadrul Proiectului UE/CoE ” Combaterea corupției prin 
aplicarea legii de prevenire (CLEO)”. 

4.1.4.Dotarea cu echipament 
corespunzător necesităților de 
investigare și documentare de 
calitate a cazurilor de trafic de 
ființe umane 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane, 
Inspectoratul General al Poliției 
de Frontieră); 
Procuratura Generală 

Organizații 
necomerciale  

2018-
2020 

Realizată pentru 2019 
CCTP a primit tehnică de calcul ca urmare a restructurării 
Inspectoratului național de investigații (6 calculatoare, 2 Laptop-
ri, 1 Ipad). 
De către Direcția finanțe și administrare a Procuraturii Generale, 
procurorii specializați și responsabili pe domeniu traficului de 
ființe umane au fost asigurați cu echipamentul  necesar. 
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4.1.5. Elaborarea instrumentelor 
pentru eficientizarea 
interacțiunii și  schimbului de 
informaţie  între instituţiile 
implicate în cadrul procesului 
penal în cauzele traficului de 
ființe umane 

Ministerul Afacerilor Interne; 
Procuratura Generală   

Parteneri 2018-
2020 

În curs de realizare 
Potrivit ordinului Procurorului General nr.14/15 din 01.03.2019, 
în perioada 15.03.2019-30.06.2019, Secția specializată a 
procuraturii generale a fost efectuat controlul activităţii mai 
multor procuraturi la capitolul respectării legislației la 
compartimentul prevenirii și combaterii infracțiunilor de TFU, 
de infracțiuni asimilate și conexe acestora. 
Verificarea abordării multidisciplinare şi intersectoriale, precum 
şi participarea organizațiilor non-guvernamentale la soluţionarea 
problemelor ce ţin de domeniu, în conformitate cu standardele 
internaţionale şi regionale, a  evidențiat la fel o cooperare redusă 
în unele raioane raionul Cahul și UTA Găgăuzia (sediul Central) 
cu Centrele care acordă măsurile de asistență necesară victimelor 
TFU.  
Rezultatul pozitiv al controlului efectuat este că procurorii 
responsabili de domeniu s-au documentat și dețin informațiile de 
contact a acestor Centre, pentru a apela la necesitate, despre 
serviciile care pot fi acordate victimelor de către centrele 
identificate. 

4.1.6. Majorarea numărului de 
procurori în cadrul Biroului 
antitrafic și investigare a 
crimelor cibernetice al  
Procuraturii pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale și 
echiparea corespunzătoare a 
acestei subdiviziuni 

Procuratura Generală;  
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale; 
Ministerul Finanţelor 

 2018-
2019 

Realizat în 2018 
Prin dispoziția Procurorului – șef al Procuraturii pentru 
Combaterea Criminalității organizate și Cauze Speciale nr.5 din 
08.09.2018, s-a dispus majorarea numărului de procurori în 
cadrul Biroului anti-trafic şi investigare a crimelor cibernetice de 
la 5 la 10 procurori. 
  

Obiectiv specific 12.2: 
Asigurarea unui proces de judecată echitabil, cu respectarea normelor internaționale din domeniu 

4.1.7. Monitorizarea și analiza 
practicii judiciare pe cazurile de 
trafic de ființe umane sub 
aspectul pedepselor aplicate și al 
calificării juridice a acțiunilor 
infracționale 

Procuratura Generală; 
Curtea Supremă de Justiție 

 2018-
2020 

În curs de realizare 
Pentru PG aceasta activitate poartă un caracter permanent, lunar 
fiind analizate informațiile procurorilor de caz privind pedepsele 
aplicate și calificarea juridică a acțiunilor infracționale, 
trimestrial fiind întocmite generalizări, care cuprind inclusive 
aspectele menționate. 
Totodată, pentru a eficientiza monitorizarea practicii judiciare 
prin ordinal Procurorului General nr. 19/26 din 22.05.2019 a fost 
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modificat Regulamentul procuraturii astfel, monitorizarea și 
analiza practicii judiciare a fost transmisă în atribuțiile Secției 
combatere a TFU din cadrul PG. 

Obiectiv specific 12.3: 
Ajustarea cadrului normativ cu privire la revizuirea statutului Centrului pentru combaterea traficului de persoane 

4.1.8. Revizuirea competențelor 
și subordonării Centrului pentru 
combaterea traficului de 
persoane cu trecerea acestuia în 
subordinea directă a 
Inspectoratului General al 
Poliției (acțiune direct 
dependentă de reforma 
instituțională) 

Ministerul Afacerilor Interne  
 

 2018-
2020 

Acțiune dependentă de reforma IGP. 

4.1.9. Elaborarea Strategiei de 
dezvoltare instituţională a 
Centrului pentru combaterea 
traficului de persoane 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane) 

Organizații 
necomerciale; 
parteneri 

2018-
2019 

În curs de realizare 
Conceptul strategiei de dezvoltare în proces de lucru. 

Obiectiv specific 12.4: 
Dezvoltarea procedurilor de efectuare a investigațiilor financiare paralel cu infracțiunile de trafic al ființelor umane și utilizarea tehnologiei 

informaționale 
4.1.10. Elaborarea 
instrumentului  de efectuare a 
investigațiilor financiare și 
instruirea ofițerilor de 
investigații și a ofițerilor de 
urmărire penală din cadrul 
Centrului pentru combaterea 
traficului de persoane și a 
procurorilor din cadrul Biroului 
antitrafic și investigarea 
crimelor cibernetice al  
Procuraturii pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale, a 
procurorilor specializați din 
teritoriu în domeniul  
desfăşurării procedurii de 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane); 
Procuratura Generală; 
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 
 

Organizații 
necomerciale; 
parteneri 

2018-
2020 

Realizat 
De către Procuratura Generală cu suportul Organizației 
Internaționale pentru Migrației în Moldova în baza proiectului 
finanțat de către Ambasada SUA în Republica Moldova a fost 
elaborat „Ghidul privind efectuarea investigaţiilor financiare 
paralele”, care a fost aprobat prin ordinal Procurorului General 
nr.18/11 din 09.04.2019. 
Ulterior, în cadrul aceluiași proiect,  în perioadele 12-
13.09.2019, 09-10.10.2019, 29-30.10.2019, 19-20.12.2019, 
reprezentanții Direcției urmărire penală și criminalistică au 
participat în calitate de formatori în cadrul atelierelor de lucru (4 
la număr) cu tema ”Consolidarea capacităților organelor de drept 
privind desfășurarea investigațiilor financiare paralele”, în 
cadrul cărora au fost instruiți 70 de procurori. 
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urmărire penală privind spălarea 
banilor, efectuării investigațiilor 
financiare paralele pe cazurile 
de trafic de ființe umane și 
infracțiuni conexe 
4.1.11. Realizarea investigațiilor 
financiare în vederea confiscării 
bunurilor dobîndite sau folosite 
la comiterea infracțiunilor de 
trafic de ființe umane, precum și 
a recuperării prejudiciului 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane);  
Procuratura Generală;  
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale  

 2018-
2020 

Realizat pentru 2019 
În perioada anului 2019 de către procurori în 38 de cazuri  a fost 
dispus efectuarea investigațiilor financiare. Ca rezultat, au fost 
aplicate sechestre pe bunuri în valoare de peste 13660000 lei. 

4.1.12. Asigurarea cu 
echipament modern pentru 
investigarea cazurilor de 
utilizare a tehnologiei 
informaționale la comiterea 
infracțiunilor de trafic de ființe 
umane și a celor conexe 

Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane);  
Procuratura Generală;  
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 

Organizații 
necomerciale; 
parteneri 

2018-
2020 

În curs de realizare 
Urmează a fi dezvoltate și realizate 2 proiecte pentru obținerea și 
implementarea în CCTP a două soluții software destinate 
combaterii TFU. 
PG beneficiază de echipament modern procurat şi funcţional. 

4.1.13. Procurarea 
echipamentului pentru Direcția 
protecția martorilor a 
Inspectoratului național de 
investigații al Inspectoratului 
General al Poliției al 
Ministerului Afacerilor Interne 

Ministerul Afacerilor Interne  
 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 
 

2019 Realizat 
În perioada aprilie – iunie 2019, OIM a achiziționat și dotat cu 
echipament specializat Direcția protecția martorilor a 
Inspectoratului național de investigații al Inspectoratului General 
al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne. 

4.2. Protecția victimelor și a martorilor în procesul penal 
Obiectiv general 13: Consolidarea sistemului de protecție a victimelor și a martorilor potrivit normelor de asistență juridică internaționale 

Obiectiv specific 13.1: 
Asigurarea informării victimelor traficului de ființe umane  despre dreptul lor cu privire la accesul la justiție și cu privire la alte drepturi speciale 

4.2.1. Informarea victimelor şi 
martorilor  într-un limbaj 
accesibil despre drepturile lor în 
procesul penal  

Ministerul Afacerilor Interne; 
Procuratura Generală; 
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 

Organizații 
necomerciale; 
parteneri 

2018-
2020 

Realizat pentru 2019 
În perioada de referință 232 victime adulte și 109 victime 
minore au fost informate  despre într-un limbaj accesibil despre 
drepturile lor în procesul penal 

Obiectiv specific 13.2: 
Asigurarea utilizării metodelor speciale de audiere a victimelor și martorilor traficului de ființe umane 
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4.2.2. Elaborarea standardelor 
pentru funcţionarea camerelor 
de audiere a minorului 
victimă/martor  
 

Ministerul Justiţiei; 
Procuratura Generală;  
Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale  

Centrul Național de 
Prevenire a 
Abuzului față de 
Copii 

2018-
2019 

Transferat spre realizare în anul 2020 
 

4.2.3. Efectuarea studiului 
asupra cazurilor de audiere 
repetată a victimelor și 
martorilor în cauzele penale de 
trafic de ființe umane și trafic de 
copii 

Procuratura Generală; 
Curtea Supremă de Justiție;  
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 

Centrul 
Internațional „La 
Strada”;organizații 
necomerciale; 
parteneri 

2018-
2019 

Realizat 
Procuratura Generală a fost efectuat un studiului asupra cazurilor 
de audiere repetată a victimelor şi martorilor în cauzele penale 
de trafic de fiinţe umane şi trafic de copii. 

4.2.4. Audierea victimelor și 
martorilor în condițiile 
prevăzute de art.115 din Codul 
de procedură penală al 
Republicii Moldova nr. 122-XV 
din 14 martie 2003 și utilizarea 
înregistrărilor de către instanțele 
de judecată 

Procuratura Generală; 
Ministerul Afacerilor Interne  
(Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane); 
Curtea Supremă de Justiție   

Centrul 
Internațional „La 
Strada”; 
Centrul pentru 
asistența și 
protecția victimelor 
și prezumatelor 
victime ale 
traficului de ființe 
umane 

2018-
2020 

În curs de realizare 
În perioada anului 2019 de către organul de urmărire penală în 8 
cazuri au fost audiate victimele în condiţiile prevăzute de art.115 
din Codul de procedură penală.  
 

4.3. Restabilirea drepturilor victimelor traficului de ființe umane și acordarea compensațiilor 
Obiectiv general 14: 

Asigurarea drepturilor victimelor traficului de ființe umane la compensare și despăgubiri în corespundere cu prejudiciul suportat 
Obiectiv specific 14.1: 

Asigurarea accesului victimelor traficului de ființe umane la informaţii despre posibilităţile de compensare şi procedurile judiciare  
sau administrative relevante 

4.3.1.  Informarea victimelor 
despre mecanismul de 
compensare  

Ministerul Afacerilor Interne;  
Procuratura Generală; 
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 

Organizații 
necomerciale 

2018-
2020 

În curs de realizare 
În perioada de referință 232 victime adulte și 109 victime 
minore au fost informate  despre mecanismul de compensare. 

Obiectiv specific 14.2: 
Realizarea respectării drepturilor victimelor traficului de ființe umane la compensare financiară din partea statului 

4.3.2. Implementarea  
Regulamentului de activitate al 
Comisiei interdepartamentale 

Ministerul Justiţiei; 
Ministerul Finanţelor;   
Ministerul Sănătății, Muncii și 

 2018-
2020 

În curs de realizare 
Pe parcursul perioadei de raportare nu au parvenit cereri privind 
compensarea financiară. 
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pentru compensarea financiară 
de către stat a prejudiciului 
cauzat prin infracțiune  și 
monitorizarea procesului de 
compensare financiară a 
victimelor traficului de ființe 
umane 

Protecției Sociale   

Secțiunea a 5-a 
PARTENERIAT INTERNAŢIONAL 

5.1. Parteneriat internațional 
Obiectiv general 15:  

Consolidarea cooperării dintre autorităţile competente, partenerii de implementare din ţările de destinaţie, tranzit şi de origine  în vederea  
eficientizării prevenirii și combaterii traficului de ființe umane 

Obiectiv specific 15.1: 
Dezvoltarea colaborării internaționale cu principalele state de destinaţie și de tranzit 

5.1.1. Încheierea acordurilor 
bilaterale  cu țările de destinație 
și tranzit  în materie de 
repatriere, asistență, protecție și 
urmărire penală 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale; 
Procuratura Generală;  
Ministerul Afacerilor Interne;  
Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene;  
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 

Misiunea 
Organizației 
Internaționale 
pentru Migrație 
 

2018-
2020 

Realizat pentru 2019 
În vederea implementării obligațiilor MAEIE pe dimensiunea 
combaterii traficului de ființe umane, au fost întreprinse acțiuni 
după cum urmează:  
A) în domeniul migrației circulare au fost purtate negocieri 
asupra: 
- Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul 
migraţiei de muncă;  
- Programului-pilot comun între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la recrutarea şi 
angajarea cetăţenilor Republicii Moldova în calitate de îngrijitori 
ai persoanelor vârstnice cu dizabilități din Statul Israel;  
- Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul Republicii Italiene în domeniul muncii. 
B) în domeniul protecţiei sociale: 
- A fost semnat Acordul între Republica Moldova şi 
Republica Belarus privind securitatea socială; 
- s-au organizat runde de negocieri pentru definitivarea 
Acordurilor cu Grecia, Spania și Federaţia Rusă; 
- s-a lansat propunerea de a încheia asemenea tratat cu 
Kazahstan; 
- sunt gata de semnare Acordul cu Italia și 
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Amendamentele la Acordul cu Estonia; data și locul semnării 
acestora urmează a fi identificate conform agendei bilaterale; 
- De asemenea, au intrat în vigoare Acordul între 
Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind 
securitatea socială și Înțelegerile administrative pentru aplicarea 
acestuia. 

5.1.2. Efectuarea investigaţiilor 
internaţionale, inclusiv prin 
intermediul Echipelor comune 
de investigații   

Procuratura Generală;  
Ministerul Afacerilor Interne;  
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 

 2018-
2020 

Realizat pentru 2019 
1. A fost încheiat un Acord de constituire a echipei Comune de 
Investigații la 12.11.2018 între PCCOCS și România (DIICOT 
Iași) în un caz de  organizare a migrației ilegale. Pe parcursul 
anului 2019 s-a activat în cadrul echipei date, fiind efectuate mai 
multe acțiuni de urmărire penală care au dus la arestări în 
ambele state.  
2. Un Acord ECI din 28.06.2019 între PCCOCS și  Franța în un 
caz de  escrocherie la imigrarea cetățenilor din Moldova în 
Franța. Obiectivul ECI vizează colectarea și schimbul de 
informații și elemente de probă, identificarea autorilor faptelor, 
oprirea activităților acestora, arestarea coordonată a suspecților, 
utilizarea elementelor de probă obținute în scopul de a demara 
urmările penale, demararea de investigații de natură financiară și 
înghețarea produselor infracțiunilor pe teritoriul Franței și al 
Republicii Moldova 
3. Totodată, la 18 decembrie 2019 la sediul Eurojust a avut loc o 
ședință de coordonare între Franța – România – Republica 
Moldova pe un caz de trafic de persoane (în jur de 250 victime 
din Moldova), în vederea încheierii unui Acord ECI. Cazul este 
în negociere. 

Obiectiv specific 15.2: 
Asigurarea schimbului de  informaţii şi alte forme de asistenţă juridică internaţională 

5.1.3. Utilizarea formelor de 
asistență juridică internațională 
pe cazurile de trafic de ființe 
umane și infracțiuni conexe 

Procuratura Generală;  
Ministerul Afacerilor Interne;  
Ministerul Justiţiei;  
Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate şi Cauze Speciale 

 2018-
2020 

În curs de realizare 
- 49 cereri de comisii rogatorii înaintate de către Procuratura 
Generală a Republicii Moldova către alte state (art.165 CP – 32 
de cereri, art.206 CP – 7 cereri, art.3621 CP – 10 cereri);  
- 8 cereri de comisii rogatorii înaintate de către alte state către 
Procuratura Generală a Republicii Moldova (art.165 CP – 4 
cereri, art. 3621 CP – 4 cereri);  
- 5 persoane au fost extrădate în Republica Moldova (în baza 
art.165 CP – 4 persoane, art.165 și art.206 CP – 1 persoană, art. 
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3621 CP - 0). 
În perioada de referință, proceduri penale de transfer al urmăririi 
penale pe domeniul respectiv nu au fost înregistrate.   

Obiectiv specific 15.3: 
Consolidarea cooperării cu agenţiile internaţionale 

5.1.4. Dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare prin intermediul 
organizațiilor internaționale cu 
autoritățile competente din ţările 
de origine, tranzit și destinaţie 
ale traficului de fiinţe umane  

 Ministerul Afacerilor Interne  
 

 2018-
2020 

Realizat pentru 2019 
Pe parcursul anului a fost: 
 1 acord semnat la nivel național;  
 La nivel național identificate 341 victime ale TFU (232 

adulți și 109 minori). 
 26 persoane aflate în căutare reținute; 
 8 grupări criminale organizate documentate 
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I. Activitatea Comisiilor teritoriale 

 
Ședințele CT au un rol esențial în mecanismul de coordonare al acțiunilor în domeniul 
prevenirii TFU la nivel local. Conform informațiilor prezentate, pe parcursul perioadei 
de referință, CT s-au întrunit în ședințe de lucru, după cum urmează: 

 
Comisiile teritoriale din Cantemir, Strășeni, Rezina, Căușeni nu au raportat organizarea 

ședințelor.  

 

4 ședințe 

• Nisporeni 

3 ședințe 

• Orhei  
• Cimișlia 
• Ocnița 
• Basarabeasca 
• Sîngerei 
• Criuleni 

 

2 ședințe 

•Chișinău 
•Dondușeni 
•Drochia 
•Rîșcani 
•Telenești 

1 ședință 

• Anenii-noi 
• Soroca  
• Briceni 
• Ștefan Vodă 
• Cahul 
• Șoldănești 

        Anexa nr. 2 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
cu privire la activitățile realizate de către Comisiile 

teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane 
pe parcursul anului 2019 

 

Prezenta notă informativă a fost elaborată în scopul evaluării gradului de implementare 
de către autoritățile publice locale (APL) a politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de ființe umane (TFU) pe parcursul anului 2019. Documentul include 
rezultatele obținute de către Comisiile teritoriale pentru combaterea TFU (CT) din 22 de 
unități administrativ teritoriale (UAT) din țară, colectate și generalizate de către Direcția 
Secretariate permanente a Cancelariei de Stat în baza Planului de acțiuni pentru anii 
2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire şi combatere a 
traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023 și unui set de indicatori. Nu au oferit 
informații relevante 13 UAT.  
Structural, informațiile sunt reflectate conform următoarelor compartimente:  

I. Activitatea CT 

II. Prevenirea fenomenului TFU 

III. Identificarea, protecţia şi asistenţa 

victimelor/prezumatelor victime ale  TFU 

IV. Provocări și necesități 

V. Concluzii și recomandări 



2 
 

Tematica acestor întruniri se axează în special pe: 

 măsurile incluse în Planurile anuale locale de acțiuni și aprobarea acestora; 
 aspectele activității Echipelor multidisciplinare teritoriale (EMT); 
 raportarea activităților întreprinse în domeniu Planificarea Campaniei naționale 

„Săptămâna de luptă împotriva TFU” 
 Rolul societății civile în diminuarea fenomenului TFU 

 

 
II. Prevenirea fenomenului TFU 

 
Majoritatea Comisiilor teritoriale au pus accent atât pe activitățile de informare și/sau 
educare, cât și pe consolidarea capacităților specialiștilor.  
 
 
Cele mai multe activități de 
informare și sensibilizare au fost 
organizate pentru elevi, tineri și 
cadre didactice. Pe lângă 
activitățile realizate, au fost de 
asemenea organizate și ore de 
dirigenție cu abordarea 
subiectului dat. 
 
 

 
 
 
 
 
 Cele mai multe activități de 
instruire au fost organizate 
pentru asistenții sociali și 
membrii EMT. 

 
III. Identificarea, protecţia şi asistenţa victimelor/prezumatelor victime ale 

TFU 

Comisiile teritoriale au raportat 
identificarea a 22 victime sau 
prezumate victime ale TFU, 
referite către instituțiile 
competente și asistate conform 
necesităților. Victimelor sau 
prezumatelor victime le-au fost 
acordată asistență juridică, 
medicală, psihologică și 
plasament. Totodată, 3 dintre 

29 

267 

75 

11 

Numărul de activități organizate 
pentru sensibilizare 

public larg

elevi, tineri

cadre didactice

șomeri 

19 

14 

3 

4 

5 
9 

Numărul de activități de instruire 
organizate pentru specialiști 

asistenți sociali 

membrii EMT

asistenți parentali 

lucrători medicali

colab. ai poliției  

psihologi (școlari) 

3 

4 

3 
1 1 

1 
1 

1 

7 

Numărul victimelor sau 
prezumatelor victime identificate 

Orhei

Anenii Noi

Soroca

Briceni

Ștefan Vodă 

Drochia

Căușeni 

Chișinău  

Telenești 
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victime sau prezumate victime ale TFU erau nedocumentate, fiind asistate în acest sens.  

IV. Provocări și necesități 

Comisiile teritoriale au raportat următoarele provocări cu care se confruntă și 
necesitățile în activitatea zilnică: 

 instruiri specializate pe domeniul antitrafic privind identificarea şi asistarea 
victimelor TFU şi/sau investigarea şi urmărirea penală a cazurilor TFU 

 planificare și alocarea resurselor financiare pentru prevenirea TFU 
(procurarea rechizitelor, elaborarea pliantelor informative, cheltuieli de 
transport pentru deplasarea în teritoriu, etc.) 

 inactivitatea unor Echipe multidisciplinare teritoriale (EMT), care se datorează 
reformelor instituţionale, care au avut loc în ultima perioadă, precum şi a 
fluctuaţiei sporite a cadrelor din subdiviziunile municipale, membri ai EMT.  

 includerea în statele de personal unei unități care va activa/monitoriza 
domeniul antitrafic sau crearea unei structuri locale noi-serviciul social în 
cadrul DASPF cu 4 angajați – coordonator, asistent social, jurist, psiholog 

 mai multe campanii de informare, activității pentru elevi.  
 

 

V. Concluzii și recomandări 

 O analiză comprehensivă a situației la nivel local și activității Comisiilor 
teritoriale este complicat de realizat, dat fiind faptul că nu toate Comisiile 
prezintă informația solicitată, fie informația este incompletă, 

 Majoritatea Comisiilor teritoriale au raportat întrunirea în ședințe. Cu toate 
acestea, sunt și Comisii care nu se întrunesc, ceea ce denotă o activitate mai puțin 
bazată pe o colaborare între specialiști, 

 Majoritatea Comisiilor teritoriale organizează activități de informare și 
consolidarea capacităților specialiștilor, ceea ce demonstrează că prevenirea 
fenomenului TFU la nivel local este o prioritate. Totuși, unele Comisii raportează 
lipsa materialelor informative și a resurselor financiare în acest sens, precum și 
necesitatea organizării mai multor activități de informare, în special pentru elevi,  

 Se atestă un număr mic de victime identificate de Comisii teritoriale și referite 
către serviciile necesare. 

În acest sens, se recomandă: 

 fortificarea eforturilor în sensul prezentării informațiilor calitative și în termen, 
ținând cont de toți indicatorii furnizați de către SP; 

 colaborarea cu alte instituții publice și parteneri în vederea consolidării 
сарасităților profesionale ale specialiştilor și organizării activităților de 
informare, 

 organizarea și desfășurarea întâlnirilor cu implicarea specialiștilor cu diverse 
competențe, a primarilor și altor reprezentanți ai APL I, întru realizarea 
schimbului de bune practici. 

 fortificarea parteneriatelor cu organizațiile necomerciale și agenții economici din 
sectoarele agricol, zootehnic și construcții din raza teritorială administrată;   

 implicarea elevilor și tinerilor la toate etapele de planificare și realizare a 
activităților tematice; 

 intensificarea mediatizării subiectului ce ține de combaterea TFU. 
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