
 1 

MINISTERUL  MUNCII, PROTECŢIEI  SOCIALE  ŞI  FAMILIEI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 

 

de monitorizare a procesului de implementare a Strategiei Sistemului 

Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime 

ale traficului de fiinţe umane pe perioada anului 2016. 

 

(Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova 

 nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău  

2017 



 2 

INTRODUCERE 

 

Prezentul raport este elaborat anual în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului 

Republicii Moldova Nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 privind aprobarea Strategiei 

Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane.  

Sistemul Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (în continuare – SNR) este un 

cadru special de cooperare şi coordonare a eforturilor instituţiilor de stat în parteneriat 

strategic cu societatea civilă, precum şi cu alţi actori activi în acest domeniu, în 

vederea asigurării şi protecţiei drepturilor omului, victimelor şi potenţialelor victime  

ale traficului de fiinţe umane (în continuare – TFU).      

Prezentul raport generalizează şi sistematizează rezultatele acţiunilor de 

monitorizare a implementării Strategiei Sistemului Naţional de Referire pentru 

protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane 

(în continuare – Strategia SNR) încorporate în Planul național de prevenire și 

combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2014 – 2016 (Hotărîrea Guvernului 

nr. 484 din 26.06.2014). Raportul conține acțiuni întreprinse de către Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (în continuare – MMPSF) şi de alte organizaţii – 

participante ale SNR în anul 2016. Raportul are ca scop elucidarea modului şi gradului 

de implementare a prevederilor Strategiei, evidenţierea principalelor probleme şi 

elaborarea recomandărilor de rigoare.  

 

I. METODOLOGIA  

 

În conformitate cu pct. 37 al Strategiei SNR, un raport generalizat privind 

implementarea acesteia trebuie să fie elaborat în baza rezultatelor evaluării, adică a 

unui proces fundamentat de colectare şi analiză a informaţiilor privind rezultatele 

activităţilor din cadrul SNR, în scopul elucidării gradului de implementare/realizare a 

obiectivelor Strategiei SNR, a eficacităţii măsurilor întreprinse, a impactului şi 

durabilităţii acestor măsuri. Fiind un sistem complex de cooperare dintre diverşi 

actori, evaluarea Strategiei SNR se realizează în baza unei metodologii de 

monitorizare elaborată și pilotată în 2010, care constă din 2 formulare A și B, 

completate în procesul de monitorizare de către toți actorii SNR. În calitate de actori 

s-au evidențiat: echipele multidisciplinare teritoriale, organizaţiile neguvernamentale 

şi centrele care prestează servicii beneficiarilor în cadrul SNR. 

Ţinem să remarcăm că la momentul actual nu există încă un mecanism unic de 

evidenţă a beneficiarilor la diferite nivele ale sistemului şi în cadrul organizaţiilor cu 

diferite forme de proprietate, din această cauză generalizarea şi sistematizarea 

informaţiei prezintă  în continuare o sarcină complicată. Specificul acordării asistenţei 
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victimelor traficului de fiinţe umane constă în aceea că majoritatea beneficiarilor SNR 

sunt referiţi de la un participant SNR la altul, pentru primirea ajutorului în cadrul 

diferitor organizaţii de la diferite nivele ale sistemului. Drept consecinţă, datele 

privind unul şi acelaşi beneficiar sunt incluse în bazele de date a diferitor participanţi 

SNR. Totodată, nu există încă un sistem unic automatizat, inclusiv în cadrul 

sistemului de protecție socială, care să permită sistematizarea datelor pentru fiecare 

beneficiar în parte, care să reflecte în mod obiectiv şi complet întregul proces de 

referire, protecţie şi asistenţă în cadrul SNR
1
. Prin urmare, prezentul Raport, ca și în 

anii precedenți, va elucida indicatorii calitativi ai dezvoltării SNR precum şi cei 

cantitativi, cu referire la numărul sarcinilor, măsurilor realizate, precum și numărul 

beneficiarilor asistați.  

În calitate de surse pentru elaborarea raportului, suplimentar formularelor A și 

B se utilizează și următoarele documente:  

A. Documentele ce reflectă activitatea în cadrul SNR pentru perioada de 

referinţă – rapoartele, dările de seamă, studiile şi alte documente disponibile la 

momentul elaborării Prezentului raport; 

B. Rezultatele și informația obținută în cadrul meselor rotunde ”Rolul 

echipelor multidisciplinare teritoriale în soluționarea cazurilor în cadrul Sistemului 

Național de Referire” organizate în incinta Centrului de Asistență și Protecție, cu 

participarea echipelor multidisciplinare raionale (Nisporeni, Basarabeasca, Orhei, 

Ștefan-Vodă, Hâncești, Călărași, Cantemir, Căușeni, Anenii-Noi, Dubăsari, Florești și 

mun. Bălți).   

 

Raportul constă din următoarele capitole:  

1. Rolul SNR în Sistemul Anti-trafic al Republicii Moldova; 

2. Crearea şi dezvoltarea SNR – cadru necesar pentru asigurarea abordării 

sistemice a protecţiei şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale TFU;   

3. Asigurarea accesului victimelor şi potenţialelor victime ale TFU la 

asistenţa şi protecţia necesară; 

4. Prevenirea TFU prin acordarea asistenţei sociale potenţialelor victime;  

5. Cooperarea transnaţională; 

6. Provocări/probleme existente şi recomandări privind remedierea acestora. 

  

                                                 
1
 Un astfel de sistem este în proces de elaborare prin iniţiativa de a crea un sistem informaţional unic în domeniul 

asistenţei sociale (Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţa Socială”, proiect implementat și susținut de către 

Banca Mondială ), care ar servi inclusiv şi procesului de referire a informaţiilor în cadrul SNR, monitorizării cazurilor şi 

evaluării eficienţei sistemului. 

. 
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I. ROLUL SNR ÎN SISTEMUL ANTI-TRAFIC AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

SNR în Moldova a fost lansat în anul 2006 de către Ministerul Sănătăţii şi 

Protecţiei Sociale
2
 cu suportul donatorilor externi, în special prin intermediul OIM, şi 

a organizaţiilor neguvernamentale în scopul asigurării protecţiei drepturilor omului, 

victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, întru executarea obligaţiilor internaţionale 

asumate de Republica Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii TFU, precum şi 

aplicarea Legii nr.241 din 20.10.2005 cu privire la prevenirea şi combaterea traficului 

de fiinţe umane. 

În 2006, în cadrul MMPSF a fost creată Unitatea Naţională de Coordonare 

(UNC) a SNR, finanţată până în prezent de OIM, în sarcinile căreia se include 

coordonarea asistenţei şi referirii victimelor şi potenţialelor victime ale TFU la trei 

nivele (internaţional, naţional şi local/raional).  

Activitățile de consolidare a capacităților EMT-urilor, realizate în anul 2016 au 

fost axate pe asistența multidisciplinară și a altor categorii de beneficiari: victima 

violenței în familie, migrantul aflat în dificultate, minorul neînsoțit identificat pe 

teritoriul altor state, copilul rămas fără îngrijire părintească. Astfel, în parteneriat cu 

Organizația Internațională pentru Migrație au fost realizate următoarele activități în 

acest scop:  

 vizite de monitorizare în teritoriu, ce vizează analiza cazurilor concrete cu 

participarea specialiștilor din cadrul Centrului de asistență și protecție din Chișinău.  

 ședințe cu coordonatorii EMT, șefii direcțiilor/secțiilor asistență socială și 

protecție a familiei cu scopul monitorizării cazurilor concrete în cadrul CAP, cu 

participarea și a specialiștilor din cadrul MMPSF;   

 extinderea SNR la nivel comunitar;   

 mese rotunde la tema „Rolul echipelor multidisciplinare în soluționarea 

cazurilor în cadrul Sistemului Național de Referire”; 

 mese rotunde cu tematica prevenirii și combaterii traficului de ființe 

umane și violenței în familie în cadrul Campaniilor naționale “Săptămîna antitrafic” și  

“16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” cu sloganul “Sparge cercul 

violenței! Fă un pas spre schimbare”. 

Unităţile operaţionale la nivel teritorial ale SNR sunt echipele multidisciplinare 

teritoriale (EMT), în care activează specialiştii structurilor descentralizate din 

teritoriu, precum şi specialiştii organizaţiilor non-guvernamentale de profil, care 

nemijlocit identifică beneficiarii SNR, evaluează necesităţile şi acordă asistență 

directă beneficiarilor. Activitatea EMT-urilor la nivel raional este coordonată de către 

                                                 
2
 După reforma din anul 2007 aria “protecţiei sociale” a trecut în competenţa noului Minister a Protecţiei Sociale, 

Familiei şi Copilului, iar după reforma din 2009 a celui a Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) 
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un specialist din cadrul Direcţiei/Secţiei raionale de asistenţă socială şi protecţie a 

familiei (DAS/SAS), iar la nivel de comunitate de către asistentul social din primărie.  

Fiind un mecanism de protecţie a drepturilor omului, SNR joacă un rol 

primordial în sistemul anti-trafic al Republicii Moldova, urmărind consolidarea 

parteneriatului dintre actorii din domeniu, asigurarea protecţiei victimelor traficului 

de fiinţe umane în scopul restabilirii drepturilor acesteia şi prevenirea acestui fenomen 

prin acordarea asistenţei celor mai vulnerabile categorii de populaţie care pot deveni 

victime ale TFU – potenţialelor victime ale TFU. 

Documentul de bază al SNR este Strategia SNR, aprobată prin Hotărîrea 

Parlamentului Republicii Moldova Nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008. Acest 

document este dovada că Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a crea un 

sistem anti-trafic viabil, care să asigure protecţia şi asistenţa necesară celor care au 

fost, sunt sau riscă să fie afectaţi de fenomenul TFU, precum şi de a asigura 

durabilitatea activităților inițiate din acest domeniu de organizaţiile internaţionale şi 

neguvernamentale prin consolidarea capacităților Guvernului Republicii Moldova.  

Strategia SNR a determinat politica în domeniu prin componențele acesteia: 

a) Scopul, obiectivele şi principiile Strategiei; 

b) Beneficiarii Strategiei; 

c) Măsurile de implementare a Strategiei; 

d) Resursele financiare; 

e) Rezultatele scontate şi indicatorii de progres; 

f) Etapele de implementare; 

g) Constrîngeri; 

h) Monitorizare şi evaluare.   

Strategia SNR a stabilit pentru MMPSF rolul de coordonator național în 

realizarea politicii de protecţie şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale 

TFU şi responsabilitatea de monitorizare şi raportare anuală către Guvern şi Comitetul 

Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane despre gradul de implementare 

al Strategiei SNR.  

Un pas esenţial în implementarea SNR a fost pilotarea la sfârșitul anului 2009 - 

începutul anul 2010 a mecanismului de monitorizare şi evaluare a sistemului, care a 

permis identificarea gradului de implementare a SNR, evaluarea provocărilor existente 

în procesul de realizare a acestei politici, precum şi elaborarea recomandărilor de 

rigoare pentru soluţionarea problemelor întrunite în acest proces.  

Prezentul raport conține date cumulative din rapoartele prezentate de către 

Echipele Multidisciplinare raionale (34 raioane) și municipiile Bălți și Comrat:  

• Anenii-Noi   

• Donduşeni  

• Sîngerei  

• Cimişlia  

• Nisporeni  

• Străşeni  

• Cantemir  

• Cahul  

• Călăraşi 

• Orhei  

• Soroca  

• Taraclia  
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• Hâncești  

• Floreşti  

• Drochia 

• Leova  

• Rezina  

• Şoldăneşti  

• Basarabeasca  

• Făleşti  

• Municipiul 

Comrat  

• Ştefan-Vodă  

• Ciadîr-Lunga  

• Criuleni  

• Teleneşti  

• Briceni  

• Dubăsari  

• Vulcăneşti  

• Edineţ  

• Glodeni  

• Căuşeni  

• Ocniţa 

• Ialoveni  

• Rîşcani  

• Ungheni  

• Municipiul Bălţi 

 

În același timp, în raport sunt prezentate datele cumulative reflectate în 

rapoartele următoarelor Centre de plasament și ONG-uri active în domeniul asistenței 

și protecției victimelor și potențialelor victime ale TFU: 

 Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale 

Traficului de Fiinţe Umane (CAP); 

 A.O. “Asociaţia Psihologilor Tighina” din or. Căuşeni; 

 Centrul de criză familială „Sotis” din Bălți; 

 Centrul de Orientare și Reintegrare Profesională, ONG CNFACEM; 

 A.O. Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor 

Femeii „La Strada”; 

 ONG “Jenskie Initsiativi” din Tiraspol. 

 

 

II. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI SNR ÎN ANUL 2016 
 

Direcţia de activitate 1: Dezvoltarea SNR   
   
А. Sprijinul organizaţional a SNR 

 

Obiectiv 1. Consolidarea mecanismului instituţional al SNR.  

Conform conceptului Strategiei SNR, pct. 18, consolidarea mecanismului 

instituţional al sistemului îl constituie instituirea echipelor multidisciplinare teritoriale. 

Prin deciziile Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane au fost 

instituite EMT-urile în scopul asigurării unei abordări intersectoriale a problemei şi 

identificarea mai efectivă a necesităţilor beneficiarilor, coordonarea activităţilor legate 

de oferirea protecţiei şi asistenţei acestora, dar şi monitorizarea cazurilor.  

La data de 12 aprilie 2016 a fost organizată o masă rotundă cu genericul 

„Monitorizarea și evaluarea gradului de implementare a Strategiei Sistemului Național 

de Referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului 

de ființe umane (SNR)”, cu participarea reprezentanților APC-urilor, coordonatorilor 
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echipelor multidisciplinare raionale, ONG-urilor active în domeniu, Organizațiilor 

Internaționale, centrelor prestatoare de servicii și societății civile. De asemenea, putem 

menționa că a fost elaborat Raportul de monitorizare a gradului de implementare a 

Strategiei Sistemului național de referire pentru protecția și asistența victimelor și 

potențialelor victime ale traficului de ființe umane pentru perioada anului 2015 și 

expediat Secretariatului permanent al CNCTFU prin scrisoarea nr. 08/637 din 

18.04.2016. Adițional, în cadrul acestui eveniment au fost prezentate alte subiecte de 

interes pentru participanți, cum ar fi prezentarea următoarelor studii: 

- „Rolul și capacitatea Comisiilor teritoriale în realizarea politicilor din 

domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane și implicarea 

organizațiilor neguvernamentale în acest proces”  
- “Asigurarea accesului victimelor violenței sexuale la protecția legală și 

socială adecvată”.  
Începînd cu anul 2012, SNR cuprinde întreg teritoriu al Republicii Moldova.  

În scopul consolidării capacităților specialiștilor din cadrul EMT-urilor, cu 

susținerea Organizației Internaționale pentru Migrație, pe parcursul anului 2016 s-a 

realizat consolidarea capacităților EMT-urilor la nivel comunitar, prin instruirea 

specialiștilor în domeniul prevenirii și asistării victimelor traficului de ființe umane și 

violenței în familie.  

Astfel, la inițiativa MMPSF, în parteneriat cu OIM, împreună cu susținerea 

Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei au beneficiat de extindere la 

nivel comunitar specialiștii din cadrul echipelor multidisciplinare comunitare a 

raionului Edineț cu satele Alexeevca, Bădragii Noi, Bădragii Vechi, Brînzeni, 

Bleșteni, Brătușeni, Chetroșica Nouă, Corpaci, Fetești, Gașpar, Constantinovca, 

Cuconeștii Noi, Burlănești, Cepeleuți, Goleni, Gordinești, Hancăuți, Hlinaia, Lopatnic, 

Hincăuți, Parcova, Rotunda, Șofrîncani, Stolniceni, Terebna, Tîrnova, Trinca, Viișoara, 

Ruseni, Zăbriceni și orașul Cupcini, raionului Basarabeasca cu satele Abaclia, 

Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Sadaclia și Iserlia, raionului Telenești cu satele 

Bogzești, Budai, Chiștelnița, Bănești, Brînzenii Noi, Căzănești, Cîșla, Ciulucani, 

Codrul Nou, Coropceni, Crăsnășeni, Hiriseni, Chițcanii Vechi, Ghiliceni, Inești, 

Leușeni, Nucăreni, Ordasei, Mîndrești, Negureni, Pistruieni, Ratuș, Scorțeni, Țînțăreni, 

Vasieni, Verejeni, Sărătenii Vechi, Suhuluceni, Tîrșiței și Zgărdești și raionului 

Drochia cu satele Antoneuca, Chetrosu, Dominteni, Drochia, Gribova, Baroncea, 

Cotova, Fîntînița, Hăsnășenii Mari, Maramonovca, Miciurin, Mindîc, Moara de Piatră, 

Nicoreni, Ochiul Alb, Hăsnășenii Noi, Palanca, Pelinia, Popeștii de Jos, Sofia, 

Țarigrad,  Zgurița,  Pervomaiscoe, Petreni, Salvirii Vechi și Șuri.  

În cadrul seminarelor desfășurate s-au abordat următoarele subiecte: 

identificarea, referirea şi acordarea asistenţei necesare victimelor şi potenţialelor 

victime ale TFU (inclusiv victimelor violenţei în familie). În cadrul acestor seminare 

au fost instruiţi 343 de profesionişti din 97 comunități.  

În tabelul 1 sunt reprezentate, în dinamică EMT-urile raionale active în cadrul 

SNR şi numărul membrilor acestora: 
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           Tabelul 1: Echipele multidisciplinare raionale din cadrul SNR şi numărul 

membrilor: 

 

 EMT 2014 2015 2016  EMT 2014 2015 2016 

1 Anenii Noi 8 8 8 20 Glodeni 8 8 7 

2 Basarabeasca 13 13 13 21 Hâncești 12 12 10 

3 Bălţi 13 13 13 22 Ialoveni 20 14 11 

4 Briceni 9 9 9 23 Leova 11 10 11 

5 Cahul  13 13 13 24 Nisporeni 7 7 7 

6 Cantemir  9 9 9 25 Ocniţa 8 8 8 

7 Călăraşi 6 6 7 26 Orhei  9 7 7 

8 Căuşeni 10 10 10 27 Rezina 17 13 13 

9 Chişinău  0 0 0 28 Râșcani 11 11 9 

10 Ciadîr-Lunga 10 10 10 29 Sângerei 10 10 11 

11 Cimişlia 9 8 9 30 Soroca 15 15 9 

12 Comrat 8 8 8 31 Șoldănești 8 8 8 

13 Criuleni 7 7 7 32 Ştefan-Vodă  7 7 7 

14 Donduşeni 8 8 8 33 Străşeni 10 9 9 

15 Drochia 11 11 11 34 Taraclia 8 8 8 

16 Dubăsari 11 11 11 35 Teleneşti 9 11 11 

17 Edineţ  9 9 12 36 Ungheni  9 9 9 

18 Fălești 13 13 13 37 Vulcănești  12 12 12 

19 Floreşti 13 13 7 38 Total 371 358 345 
 

Astfel, la momentul raportării, numărul total al membrilor EMT a fost de 345 

specialiști, cu 13 mai puțini decât în perioada respectivă a anului precedent (358).   

Dinamica fluctuaţiei numărului de membri în EMT indică modificări în 

componența echipelor multidisciplinare – în 25 EMT-uri numărul de membri a rămas 

acelaşi ca şi în 2015; în 4 echipe multidisciplinare numărul membrilor a crescut; iar în 

6 echipe active în 2016 numărul membrilor s-a redus.  

În pofida acestor schimbări, remarcăm că numărul mediu de membri în echipa 

multidisciplinară nu s-a schimbat esenţial, comparativ cu nivelul din anii precedenți,  

fiind de aproximativ 10 membri (exact 10 în 2009, 9,9 în 2010, 9,7 în 2011, 9,89 în 

2012, 9,44 în 2013, 10,3 în 2014, 9,94 în 2015 și 9,58 în 2016). Cele mai numeroase 

echipe sunt Basarabeasca, mun. Bălți, Cahul, Fălești și Rezina (cu câte 13 membri), iar 

cel mai redus număr de membri este de 7 specialiști în raioanele Călărași, Criuleni, 

Florești, Glodeni, Nisporeni, Orhei și Ștefan-Vodă.  

Deşi prevederile normative nu stabilesc un număr exact de membri care trebuie 

să activeze în cadrul EMT, există recomandări privind necesitatea includerii 

reprezentanților structurilor descentralizate și desconcentrate de la nivel local, în 

scopul asigurării soluționării problemelor victimelor și/sau potențialelor victime ale 

TFU și integrării reușite a acestora în comunitate și familie. În baza experienţei 

acumulate în monitorizarea şi supravegherea lucrului EMT, putem constata că, din 

punct de vedere numeric, echipele în principiu dispun de personal suficient pentru 
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îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin actele normative de implementare a SNR. 

Totodată, datele citate ne permit să constatăm că, din punct de vedere a resurselor 

umane, SNR este un mecanism relativ stabil, dar nu destul de funcțional. 

Totuşi, constatările de mai sus vor constitui cu adevărat un punct forte pentru 

sistem doar dacă se va constata şi o fluctuaţie minimă a cadrelor, care ar confirma nu 

doar că numărul membrilor EMT este unul relativ constant, dar şi că aceşti membri 

dispun de capacităţile şi experienţa necesară, iar schimbările de personal nu afectează 

funcţionarea sistemului.  

În acest context, Regulamentul de activitate a echipelor multidisciplinare 

teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 228 din 28.03.2014 prevede 

recomandări referitor la componența echipei multidisciplinare, atît la nivel local, cît și 

la nivel raional. Echipa multidisciplinară teritorială comunitară, de pe lîngă autoritatea 

administrației publice locale de nivelul întîi, constituită pe teritoriul satului (comunei) 

sau orașului este formată din: a) primar sau viceprimar, b) asistent social, c) polițist, d) 

medic de familie, e) alți reprezentanți ai autorităților publice sau ai societății civile 

(pedagogi, preoți, mediatori comunitari, rude ale beneficiarilor, etc. cu atribuții în 

domeniu, în funcție de specificul cazului și necesitățile individuale ale beneficiarului. 

Echipa multidisciplinară teritorială raională, de pe lîngă autoritatea administrației 

publice locale de nivelul doi, constituită pe teritoriul raionului, municipiului Chișinău, 

municipiului Bălți, Unității teritoriale autonome Găgăuzia, este formată din următorii 

specialiști: 1) reprezentantul Direcției asistență socială și protecție a familiei, 2) 

reprezentantul Direcției învățământ, 3) reprezentanții instituției medico-sanitare 

raionale, 4) secției regionale a Centrului pentru combaterea traficului de persoane din 

cadrul Inspectoratului național de investigații al Inspectoratului General al Poliției, 5) 

agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, 6) oficiului stării civile, 7) 

subdiviziunilor teritoriale ale Întreprinderii de Stat „CRIS Registru” a Ministerului 

Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, responsabile de evidența populației și 

eliberarea actelor de identitate, 8) asociațiilor obștești, precum și din alți actori sociali 

cu atribuții în domeniu.   

Din rapoartele depuse de EMT se poate stabili că, la fel ca și în perioada anului 

2015, în care fluctuaţia cadrelor a fost de circa 11,5 % (41 din 358), în 2016 această 

fluctuaţie a rămas constantă la cota de circa 11,59 % (40 din 345).  

Deşi se menține o constantă în rata fluctuației cadrelor în cadrul SNR, 

comparativ cu anul precedent, există necesitatea de consolidare continuă a 

specialiștilor din cadrul sistemului. După cum este prevăzut de actele normative ce 

reglementează activitatea în cadrul SNR, în toate cazurile coordonatorii echipei sunt 

reprezentanţi ai Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei al Consiliului 

Raional/Municipal. Atribuțiile coordonatorului echipei multidisciplinare sunt 

următoarele: 1) pregătirea propunerilor pentru ordinea de zi a ședințelor echipei, 2) 

convocarea și desfășurarea ședințelor echipei, 3) întocmirea proceselor-verbale ale 

ședințelor, păstrarea și arhivarea lor, 4) monitorizarea implementării activităților cu 

privire la executarea deciziilor echipei reflectate în planurile individualizate de 

asistență a beneficiarilor SNR, 5) coordonarea în organizarea campaniilor de informare 
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pentru grupurile-țintă, 6) asigurarea instruirii inițiale și continue a membrilor echipei, 

7) organizarea procedurii de colaborare a echipei cu Comisia teritorială pentru 

combaterea traficului de ființe umane, cu Unitatea Națională de Coordonare și cu alte 

echipe și organizații-participante la Sistemul Național de Referire. 

În ceea ce priveşte componenţa sectorială a EMT-urilor, următoarele structuri 

specializate au fost reprezentate în componenţa EMT în perioada de raportare:  

 DAS/SAS (68); 

 Organele de poliţie (39); 

 Agenţiile Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ATOFM) (34); 

 Instituţiile medico-sanitare (38);  

 

Din EMT mai fac parte reprezentanţi ai: 

 ONG-urilor din domeniu (30); 

 Autorităţilor din domeniul educaţiei (26); 

 Oficiilor stării civile (27); 

 Procuraturii (6); 

 Birourilor/direcţiilor de evidenţă şi documentare a populaţiei (25). 

Conform rapoartelor recepţionate, în 7 EMT activau psihologi, iar în 3 EMT 

activau jurişti, în calitate de membri ai echipelor.  

De asemenea, din unele echipe fac parte reprezentanţi ai altor structuri locale: 

Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” (Briceni, Hâncești, Leova, 

Sîngerei), Comitetul sindical (Dondușeni), reprezentant al Inspecției muncii (Orhei), 

reprezentant al Serviciului probațiune (Rezina, Hâncești), reprezentantul Casei 

teritoriale de asigurări (Drochia), poliția de frontieră (ex. Leova și Ungheni), societatea 

civilă (Ciadîr-Lunga), asistenţa psiho-pedagogică (Căuşeni, Telenești, Rezina, 

Dubăsari), reprezentantul Serviciului vamal (Ungheni), Serviciul Asistență personală 

(Edineț), reprezentant al Consiliului Raional (Edineț).  

În principiu, profilul specialiştilor din cadrul EMT acoperă cerinţele din 

Regulamentul cadru cu privire la componența acesteia, asigurând prezența 

specialiştilor competenţi în protecţia, asistența şi reintegrarea victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU. Totodată, se observă implicarea activă a societăţii civile, 

prin intermediul ONG-urilor locale şi regionale în lucrul echipelor multidisciplinare. 

Din rapoartele de monitorizare reiese că această implicare constă atât în participarea 

nemijlocită în soluţionarea cazurilor şi oferirea serviciilor de specialitate beneficiarilor, 

cât şi în suportul tehnic şi financiar din partea acestora. Nu în ultimul rând, este 

importantă participarea organelor de stare civilă şi documentare a populaţiei în lucrul 

echipei, acestea constituind o resursă foarte valoroasă în ceea ce priveşte asistenţa 

pentru documentare a beneficiarilor, problema lipsei actelor de identitate şi de stare 

civilă fiind una cu care prestatorii serviciilor pentru victimele şi potenţialele victime 

ale TFU continuă să se confrunte frecvent, fapt care împiedică întreprinderea măsurilor 

necesare de asistenţă şi protecţie (de exemplu: primirea de către beneficiar a prestaţiei 

de ajutor social). În acelaşi context, un rol important în cadrul EMT poate fi îndeplinit 
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de jurist (din cadrul consiliului raional, de exemplu) atât în cazurile legate de lipsa 

actelor cât şi în soluţionarea altor probleme – obţinerea ordonanţei de protecţie pentru 

victima violenţei  în familie, asistenţa în cadrul proceselor penale a martorilor victime 

ale TFU, participarea în cauzele civile etc. În acest context, membrii echipelor 

multidisciplinare solicită implicarea parajuriștilor, ce activează în raion din partea 

Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Un alt element pozitiv 

în consolidarea activității EMT-urilor o reprezintă Comisia teritorială pentru 

combaterea TFU, care prin activitatea și organigrama sa implică membrii EMT. Ca 

subiecte în cadrul ședințelor comisiilor teritoriale inevitabil sunt incluse subiecte ce țin 

de activitatea EMT și în unele raioane secretarul Comisiei teritoriale este coordonator 

al EMT la nivel raional. Aceste aspecte consolidează activitatea ambelor verigi 

instituționale la nivel local.  

Rămâne în continuare actuală necesitatea includerii în componența EMT a 

psihologilor și juriștilor, aspect elucidat și prezentat în rapoarte ca insuficienţă a 

serviciilor respective în asistența cazurilor.  

 

Obiectiv 2. Armonizarea cadrului juridico-normativ naţional cu cerinţele 

tratatelor internaţionale în domeniu  

Dezvoltarea cadrului normativ al SNR este un obiectiv actual pentru procesul de 

implementare al Strategiei sistemului dat.  

Acțiunile de implementare ulterioară a SNR au fost integrate în Planul național 

de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2014 – 2016. 

În perioada de raportare, au fost reluate activitățile cu referire la promovarea 

proiectului de Lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.241-XVI din 20 

octombrie 2005, care s-au referit la reiterarea propunerilor cu privire la: 

instituționalizarea SNR, diversificarea statuturilor beneficiarilor prin includerea 

potențialei victime și a prezumatei victime, evidențierea rolului EMT, etc.  

În contextul ajustării cadrului normativ național în domeniu, Guvernul 

Republicii Moldova şi-a asumat angajamentul de a eficientiza sistemul de asistență și 

protecţie socială a victimelor traficului de ființe umane, punînd accent pe sporirea 

accesului la servicii calitative pentru victimele traficului de ființe umane, cu scopul 

prevenirii și combaterii fenomenului. Politica domeniului serviciilor sociale este 

orientată spre crearea sistemului integrat de servicii sociale, aceasta fiind bazată pe o 

abordare comprehensivă, focusată pe susţinerea persoanelor în dificultate prin 

prestarea serviciilor sociale eficiente şi calitative. O încălcare gravă a drepturilor 

omului o constituie, inclusiv fenomenul traficului de fiinţe umane, iar pentru 

restabilirea acestor drepturi urmează să fie implementate programe sistemice de 

protecţie şi asistenţă pentru victimele şi potenţialele victime ale traficului de fiinţe 

umane.  

Obiectivul prioritar rămîne a fi asigurarea durabilității și sustenabilității 

financiare a serviciilor sociale create, prin acreditarea acestora și oferirea 

oportunităților de contractare a resurselor planificate de la bugetul de stat. 
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Recunoscînd că fenomenul traficului de ființe umane poartă preponderent un 

caracter transnațional, iar prevenirea și combaterea acestuia și a migrației ilegale 

trebuie să fie bazate în primul rînd pe respectarea drepturilor omului şi focusate pe 

necesitățile individuale ale victimei, s-a impus necesitatea fortificării cooperării dintre 

state privind referirea transfrontalieră şi asistența victimelor traficului de ființe umane 

și migranţilor aflaţi în dificultate. 

În acest sens, au fost elaborate 2 proiecte de acorduri cu 2 țări din spațiul 

postsovietic , de unde preponderent sunt repatriați  cetățenii Republicii Moldova, adulți 

și copii. Astfel, Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al 

Ucrainei privind cooperarea în domeniul repatrierii victimelor traficului de fiinţe 

umane (adulți și copii), copiilor neînsoţiţi și migranţilor aflaţi în dificultate, și aprobat 

prin Hotărîrea de Guvern nr. 874 din 6 noiembrie 2013, a fost expediat Ambasadei 

Republicii Moldova de la Kiev, care ulterior l-a remis către MAE al Ucrainei prin nota 

nr. 1774 din 10.12.2013, solicitând examinarea acestuia și inițierea negocierilor pe 

marginea Acordului. 

Adițional, remarcăm că, la data de 31 decembrie 2009 Guvernul a aprobat 

Hotărîrea nr.926 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea în 

domeniul repatrierii victimelor traficului de fiinţe umane, traficului de copii, traficului 

ilegal de migranţi, copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate. 

          În anul 2013 proiectul Acordului menționat a fost transmis prin căile diplomatice 

Federației Ruse. 

Pe parcursul anilor 2010-2016, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 

în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în 

Moldova a susținut mai multe întâlniri, atât la nivel național, cu omologii din Ucraina, 

în vederea promovării Acordului și semnării acestuia. 

În anul 2015, au fost organizate 2 ateliere de lucru în comun cu partea 

ucraineană privind familiarizarea cu sistemele de protecție socială și discuții pe marginea 

prevederilor Acordului. 

 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat proiectul Hotărîrii 

Guvernului privind modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de 

repatriere a copiilor și adulților – victime ale traficului de ființe umane, traficului ilegal 

de migranți, precum și a copiilor neînsoțiți, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 948 din 

07.08.2008 și l-a prezentat Guvernului spre examinare și aprobare. Scopul acestui proiect 

a constat în îmbunătățirea procesului de repatriere în baza lacunelor identificate pe 

parcursul realizării misiunilor de repatriere a copiilor, și anume:  

1. planificarea cheltuielilor pentru procurarea îmbrăcămintei şi încălţămintei 

copiilor, care de către unele instituţii pentru copii din ţările de destinaţie, sunt solicitate a 

fi returnate, deoarece sunt în evidenţa instituției;  

2. planificarea cheltuielilor pentru procurarea produselor alimentare pentru copii, 

în special pentru copiii de vîrstă fragedă sau copiii cu necesităţi speciale. 
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Urmare consultărilor cu partenerii din domeniul anti-trafic, actualitatea acestor 

modificări a fost evaluată ca una importantă și s-a decis promovarea acestui proiect în 

continuare. Astfel, în perioada de raportare a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 850 

din 08.07.2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de 

repatriere a copiilor și adulților – victime ale traficului de ființe umane, traficului ilegal 

de migranți, precum și a copiilor neînsoțiți.  

Totodată, menționăm că pe parcursul anului 2016 a fost elaborat un alt proiect de 

modificare a procedurii de repatriere, cu accent prioritar pe persoana adultă, avînd drept 

scop: 

- Achitarea diurnei pentru însoțitorii desemnați din cadrul instituției 

specializate subordonate Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, după caz 

Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne, care la moment nu poate fi 

acordată profesioniștilor din alte sisteme desemnați la solicitarea Ministerului Muncii 

Protecției Sociale și Familiei, reieșind din profilul problemei cu care se confruntă 

beneficiarul adult în procedura de repatriere. 

- Finanțarea misiunilor de repatriere și pentru persoanele aflate în 

dificultate, un nou profil de beneficiari conturat în procesul de repatriere gestionat de 

MMPSF din anul 2009. 

- Compensarea cheltuielilor efective pentru alimentare, procurarea hainelor, 

încălțămintei, precum și a medicamentelor pentru beneficiarii adulți după caz. 

- Norme specificare a mecanismelor de reîntoarcere a cetățenilor Republicii 

Moldova reieșind din prezența sau absența acordurilor de readmisie încheiate cu alte 

state, astfel delimitând situațiile și beneficiarii care cad sub incidența procedurii de 

readmisie sau repatriere. 

           Proiectul în cauză a fost transmis prin scrisoarea nr. 08/1965 din 26 decembrie 

2016, spre avizare către Ministerul Justiției. 

 

Astfel, se poate constata că, deşi este un proces îndelungat, constituirea cadrului 

normativ al SNR continuă într-un mod calitativ şi constant, elaborarea actelor 

normative bazându-se nu doar pe principiile generale, universal recunoscute, ale 

activităţii anti-trafic, ci şi pe bogata experienţă practică a organizaţiilor, participanţi ai 

SNR.  

Totodată, remarcăm că pe parcursului anului 2016 au continuat activitățile de 

reavizare și promovare a proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea 

unor acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, precum 

și elaborarea proiectului Decretului Președintelui privind aprobarea semnării  

Convenției Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violenței 

împotriva femeilor si a violenței domestice, întocmită la Istanbul la 11 mai 2011. 

Astfel, la data de 28 iulie 2016 a fost adoptată Legea nr. 196 pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative, care vine să ajusteze cadrul legal național la 

standardele internaționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.  

Astfel, printre modificările esențiale se enumeră: 
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- Îmbunătățirea mecanismului de protecție a victimei prin intermediul unei noi 

instituții „ordin de restricție de urgență”, care va fi emis de către poliție pe un 

termen de 10 zile; 

- Includerea unei noi contravenții “Acte de persecuție”; 

- Extinderea cercului de subiecți cu calitatea de Membru de familie, asigurînd 

astfel o aplicabilitate mai largă în calificarea actelor de violență în familie, 

conform infracțiunii prevăzute în Codul Penal și soluționarea cazurilor de 

violență în familie; 

- Prevederea sancțiunilor contravenționale pentru încălcarea ordinului de 

restricție de urgență și sancțiunilor penale pentru încălcarea ordonanței de 

protecție; 

- Lărgirea spectrului de drepturi pentru victimele violenței în familie prin: 

stabilirea dreptului la o compensație financiară din partea statului pentru 

prejudiciul cauzat prin infracțiune în condițiile stabilite de legislație, 

îmbunătățirea mecanismului de raportare a cazurilor de violență în familie de 

către profesioniștii din diferite domenii, acordarea asistenței juridice gratuite 

victimelor violenței în familie;  

- Instituirea serviciului de asistență telefonică gratuită pentru consilierea 

apelanților în regim 24 din 24 ore și crearea paginii web pentru informarea 

publicului larg despre fenomen și serviciile disponibile.  

Pentru a asigura finalitatea obiectivelor stabilite prin Planul național de acțiuni 

pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea 

Europeană în perioada 2014-2016, a fost elaborat proiectul Decretului Președintelui 

Republicii Moldova privind aprobarea semnării Convenției Consiliului Europei privind 

prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, 

întocmită la Istanbul la 11 mai 2011. Astfel, la data de 15 decembrie 2016 a fost 

adoptat Decretul nr. 2511-VII privind aprobarea semnării Convenției Consiliului 

Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 

domestice. 

De asemenea, menționăm că Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a 

inițiat procedura de elaborare a proiectului Strategiei cu privire la prevenirea și 

combaterea violenței față de femei și violenței în familie.  

Astfel, la data de 8 aprilie 2016, în platforma Consiliului Coordonator 

Interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie au fost 

prezentate componentele de bază ale proiectului Strategiei: problemele identificate și 

obiectivele generale și specifice. Scopul Strategiei cu privire la prevenirea și 

combaterea violenței față de femei și a violenței în familie constă în asigurarea unei 

abordări sistemice a fenomenului violenței față de femei, inclusiv violenței în familie 

în vederea diminuării acestui fenomen și asigurării unui răspuns eficient al organelor 

de resort în cazurile de violență. Proiectul Strategiei are la bază abordarea centrată pe 

cei patru piloni ai Convenției de la Istanbul: Prevenire, Protecție, Pedepsire și Politici 

Integrate.  
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Strategia va fi focusată pe informarea publicului larg cu privire la gravitatea 

acestui fenomen, promovarea toleranței zero față de toate formele de violență, 

combaterea stereotipurilor și prejudecăților de gen, perfecționarea cadrului legislativ și 

normativ în conformitate cu standardele internaționale, va include bune practici în 

domeniu, instrumente și mecanisme noi în vederea eficientizării activității actorilor 

care intră în contact cu subiecții violenței în familie, va consolida mecanismul 

instituțional și cooperarea multi-sectorială, inclusiv prin consolidarea capacităților 

specialiștilor din domeniu și dezvoltarea gamei de servicii specializate pentru subiecții 

violenței în familie. Strategia va prezenta viziunea sistemică asupra modului de 

reformare a domeniului, și totodată va asigura implementarea noilor amendamente 

propuse în contextul armonizării legislației naționale la Convenția de la Istanbul. 

Documentul de politici a fost transmis spre avizare instituțiilor de resort și societății 

civile în 30 decembrie 2016.   

Adițional, menționăm că în vederea executării prevederilor Legii nr. 196 din 28 

iulie 2016 a fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență telefonică 

gratuită pentru victimele violenței în familie și a violenței împotriva femeilor, precum 

și a standardelor minime de calitate, care a fost transmis Ministerului Justiției pentru 

expertiză juridică la data de 30 decembrie prin scrisoarea nr. 08/1996.  

 

          Prin Hotărârea Guvernului nr. 1263 din 18.11.2016 a fost aprobat Regulamentul 

de organizare și funcționare a Agenţiei Naţionale Asistență Socială. Agenţia Naţională 

Asistență Socială, în calitate de autoritate a administrației publice din subordinea 

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a fost instituită în scopul 

consolidării și eficientizării sistemului de protecție socială.  

        Astfel, Agenția va avea rolul de consolidare a capacităților profesionale ale 

personalului din sistemul de asistență socială. Aceasta va contribui direct la instituirea 

sistemului de formare profesională, evaluare și management al performanței 

profesionale a personalului din cadrul serviciilor sociale și sporirea calității acestora. 

        De asemenea, instituția va elabora cadrul metodologic pentru implementarea 

unitară a legislației în domeniul asistenței sociale. Aceasta va asigura 

elaborarea/revizuirea regulamentelor – cadru, standardelor de calitate, ghiduri, 

manuale operaționale, politici instituționale etc. Totodată, Agenția va gestiona 

activitatea instituțiilor de asistență socială și de reabilitare/recuperare în care Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei are statut de fondator. Exercitarea funcției date 

va asigura realizarea eficientă a procesului de dezinstituționalizare a beneficiarilor 

aflați în plasament și totodată va contribui la monitorizarea mai intensă a instituțiilor 

respective. Pentru instituirea Agenţiei Naţionale Asistență Socială se propune un 

număr de 19 angajați, identificați din cadrul ministerului și instituțiilor subordonate. 

 

Obiectiv 3. Consolidarea capacităţilor profesionale ale resurselor umane  
Ținem sa menționăm că în anul 2016 au fost realizate următoarele instruiri:  

1. Seminare de instruire pentru membrii echipelor multidisciplinare 
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comunitare, constituite din asistentul social, polițistul de sector și medicul de familie în 

4 raioane a Republicii Moldova: Edineț, Basarabeasca, Telenești și Drochia, 

realizate cu susținerea OIM, cu suport financiar din partea Ministerului Afacerilor 

Externe al Regatului Norvegiei, în cadrul cărora au fost instruiți 343 de specialiști.  

2. Instruiri pentru șefii direcțiilor/secțiilor Asistență Socială și Protecție a 

Familiei, coordonatorii EMT-urilor și asistenți sociali - supervizori la tema ”Rolul 

echipelor multidisciplinare în soluționarea cazurilor asistate în cadrul Sistemului 

Național de Referire, pentru actorii activi în acest domeniu”. În anul 2016 au fost 

organizate 4 mese rotunde pe platforma Centrului de Asistență și Protecție, cu 

participarea echipelor multidisciplinare raionale (Nisporeni, Basarabeasca, Orhei, 

Ștefan-Vodă, Hâncești, Călărași, Cantemir, Căușeni, Anenii-Noi, Dubăsari, Florești și 

mun. Bălți). În cadrul acestor 4 mese rotunde au participat 40 de specialiști, ce 

activează la nivel local.   

3. Ateliere de lucru cu reprezentanții agențiilor teritoriale pentru ocuparea 

forței de muncă cu tematica “Incluziunea în câmpul muncii a victimelor și potențialelor 

victime ale traficului de ființe umane”. Au fost desfășurate 2 ateliere de lucru, la data 

de 8 și 9 iunie, în cadrul cărora au fost instruiți 44 de specialiști, dintre care 41 au fost 

reprezentanți ai agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și 3 specialiști 

din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.  

4. La 28-29 iunie, Organizația Internațională pentru Migrație a susținut 

desfășurarea unui seminar pentru juriștii din cadrul autorităților publice locale, bazat pe 

programul de instruire anterior elaborat pentru juriștii care prestează servicii juridice 

garantate de stat. Seminarul a avut drept scop informarea și sensibilizarea acestora 

despre domeniul traficului de ființe umane, referirea victimelor TFU către avocații care 

prestează servicii juridice garantate de stat, precum și consolidarea capacităților 

acestora în consilierea primară a victimelor. 

5. La 21-22 aprilie și 23-24 iunie 2016, OIM, în colaborare cu Institutul 

Național al Justiției și Procuratura Generală a organizat 2 seminare de instruire pentru 

judecători, procurori și ofițeri de urmărire penală din cadrul Centrului pentru 

Combaterea Traficului de Persoane, cu genericul „Aspecte privind investigarea și 

judecarea crimelor de trafic de ființe umane: tehnici de audiere a victimelor/martorilor 

traficului de ființe umane”, în cadrul cărora au participat 31, și, respectiv, 42 de 

specialiști. În cadrul acestor seminare au fost abordate diverse aspecte privind 

investigarea, calificarea și judecarea cazurilor de trafic, standardele naționale și 

internaționale de protecție a victimelor și martorilor, precum și audierea victimelor 

majore și minore ale TFU. 

6. La 12-13 aprilie 2016, OIM a organizat un atelier de lucru cu genericul 

“Investigarea crimelor TFU: urmărirea bunurilor ilicite în cadrul investigațiilor 

financiare paralele”, în cadrul căruia au participat 22 de specialiști naționali și 7 experți 

din Spania, Olanda, Ungaria și Cipru, care au abordat cadrul juridic pertinent 

investigațiilor financiare, importanța acestora și rolul fiecărui organ de drept, măsurile 

și instrumentele necesare pentru investigarea eficientă a aspectelor financiare în cadrul 

cazurilor de TFU, confiscarea și cooperarea în cazuri transnaționale.  
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7. În perioada de raportare, OIM a organizat un training pentru funcționarii 

consulari, la tematica „Identificarea și referirea către protecție și asistență a victimelor 

și potențialelor victime ale traficului de ființe umane. Rolul funcționarului consular”. 

Acest seminar a fost desfășurat pe data de 17 iunie 2016 și în cadrul lui au beneficiat 

de instruire 21 de funcționari consulari. 

Totodată, rapoartele depuse de echipele multidisciplinare din teritoriu indică 

faptul că, din întregul număr al membrilor EMT, un număr de peste 546 de specialişti 

au beneficiat de instruiri în domeniul TFU, acoperind peste 355 de ore de instruire.  

Astfel, conform informației oferite la acest capitol de către OIM Moldova, 

costurile estimative de instruire (1 seminar) a unei EMT sunt în jur de 30 mii lei.  

 

Obiectiv 4. Echiparea EMT şi asigurarea cu resurse umane   
La etapa incipientă de instituire a EMT-urilor, cu suportul Organizației 

Internaționale pentru Migrație, Misiunea în Republica Moldova (OIM Moldova) au 

fost acoperite necesitățile de dotare a locului de muncă a coordonatorului EMT cu 

echipament tehnic și de comunicare (a se vedea rapoartele anterioare).  

Pe parcursul anului 2016 nu au fost suportate cheltuieli pentru dotarea cu 

echipament al locurilor de muncă a coordonatorilor EMT din partea OIM.  

Conform datelor pentru anul 2016, oferite de EMT, din cele 36 de echipe (34 

raioane și municipiile Bălți și Comrat) 32 sunt dotate cu telefoane, 35 - cu computere, 

31 - cu imprimante, 26 - cu aparate de fax şi 10 dispun de safeuri. În anul 2016, 11 

echipe dispun de încăperi destinate pentru lucrul EMT. De asemenea, EMT-urile au 

reiterat aspectul privind amenajarea insuficientă a locurilor de muncă în cadrul 

direcțiilor de asistenţă socială.  

Un alt indicator pentru estimarea funcţionării EMT a fost numărul şi procedura 

de organizare a şedinţelor echipelor. Astfel, în baza rapoartelor EMT s-a stabilit că 

acestea au organizat pe parcursul anului 2016 în mediu a câte 3 (2,9) şedinţe (număr 

puțin mai scăzut de ședințe care au fost organizate în mediu în anul 2015, 3,9). Cele 

mai multe şedinţe au fost susţinute de EMT din Ocniţa – 14, Florești – 8 și Vulcănești 

– 7 ședințe. Cel puţin două şedinţe s-au organizat de fiecare EMT, excepţie au fost 

EMT-ul din Sîngerei, care s-a întâlnit o singură dată și EMT-urile din Cahul, Cantemir, 

Ciadîr-Lunga, Comrat, Drochia, Rezina, Șoldănești, Strășeni și Ungheni, care nu s-au 

întâlnit niciodată. Durata medie a unei şedinţe a fost de aproximativ de 1 oră și 

jumătate – 2 ore. 

Membrii echipelor s-au întrunit în cazurile în care era necesară intervenţia şi 

luarea unor decizii la nivel de echipă, cu implicarea mai multor specialişti, pentru 

soluţionarea unor cazuri complexe.   

 

Obiectiv 5. Elaborarea mecanismului de finanţare a protecţiei şi asistenţei victimelor 

şi potenţialelor victime ale TFU 
Unul dintre obiectivele Strategiei SNR constă în transmiterea responsabilităţilor 

privind susţinerea financiară a măsurilor de protecţie şi asistenţă a beneficiarilor de la 

donatori către Guvernul Republicii Moldova. În cadrul SNR sunt prevăzute mijloace 
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financiare din contul bugetului de stat pentru acordarea asistenței în procedura de 

repatriere și reabilitare a victimelor și potențialelor victime, prin intermediul centrelor 

prestatoare de servicii acestor categorii de beneficiari.  

Astfel, în anul 2009, 18 % dintre cheltuielile CAP au fost acoperite din mijloace 

bugetare, alocându-se în acest sens 483,6 mii lei. În anul 2010, Guvernul a continuat să 

finanţeze CAP la aproximativ acelaşi nivel ca şi în anul 2009 (461.1 mii lei). Această 

diminuare a fost condiţionată de reducerea bugetului în rezultatul crizei economice 

globale. În schimb, în anul 2011, contribuţia Guvernului la finanţarea CAP a 

reprezentat o creştere faţă de anii 2009-2010 a surselor financiare alocate din contul 

bugetului de stat (739,5 mii lei, inclusiv 275,0 mii lei -  mijloace financiare destinate 

acoperirii cheltuielilor de personal pentru 6 luni ale anului de gestiune). Astfel, a fost 

îndeplinită sarcina prevăzută în Planul de Acțiuni pentru anul 2011. Pentru anul 2012, 

au fost alocate resurse bugetare în sumă de 1,118 mii lei. Pentru anul 2013, contribuţia 

Guvernului a fost de 1,258,1 mii lei, iar pentru anul 2014, CAP a beneficiat de 

finanțare din bugetul de stat în sumă de 1,821,9 mii lei.  

Pentru anul 2015, CAP a beneficiat de susținere financiară din bugetul de stat în 

sumă de 1,998,7 mii lei.  

Pentru perioada de raportare, CAP a continuat să beneficieze de finanțare din 

bugetul de stat și au fost alocate resurse bugetare în sumă de 2,225,834.32 lei. 

În plus, în 2016, alte 6 centre din Republică au continuat să beneficieze de 

finanţare din bugetul de stat, în scopul asigurării acoperirii teritoriale şi durabilităţii 

programelor de asistenţă de reintegrare pe termen mediu/lung precum: 

 Centrul Maternal “Ariadna” Drochia – 730,000.00 lei; 

 Centrul Maternal “Pro-familia” din Căușeni – 801,600.00 lei; 

 Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale 

TFU, Căușeni – 505,600.00 lei;  
 Centrul de criză familială SOTIS, Bălți – 844,800.00 lei;  

 Centrul Maternal “Încredere” Cahul – 776,600,00 lei; 

 Centrul Maternal “Pro-femina” Hâncești –  686,400,00 lei. 

În ceea ce priveşte contribuția financiară a APL-urilor în asistența cazurilor 

coordonate de EMT, acesta rămâne în continuare a fi un subiect dificil de raportat 

pentru autorități, din motivul intersectorialității componentei de acordare a prestațiilor 

și serviciilor din asistența socială orientată pentru anumite grupuri vulnerabile și lipsei 

unei platforme informaționale automatizate, care ar permite evidența beneficiarului în 

sistemul de protecție socială, și în special procedura de raportare.  

Cu toate acestea, analiza rapoartelor depuse indică la faptul că evidenţa 

asistenței financiare acordate beneficiarilor prin intermediul EMT este încă insuficientă 

– multe rapoarte nu conţin date privind sursele financiare folosite pentru oferirea 

serviciilor beneficiarilor, ajutoarelor acordate, de aceea generalizările la acest capitol 

nu au până la momentul actual un caracter exact. 
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Specificăm că EMT-urile au fost rugate să raporteze asupra mijloacelor 

financiare, primite în perioada de raportare pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU din următoarele surse: 

 Bugetele locale (primării); 

 Bugetele raionale/municipale; 

 Bugetul de stat; 

 Donatori; 

 Alte surse. 

Remarcăm că printre categoriile de asistență financiară, EMT-urile au indicat 

preponderent ajutoarele sociale, sursele din Fondul Republican de susţinere socială a 

populaţiei, prestațiile sociale (indemnizații adresate familiilor cu copii, alocații sociale, 

pensii sociale). 

Conform rapoartelor ce reflectă această sursă de finanţare, din bugetele raionale 

şi municipale activităţile SNR au fost acordate cel puţin 301,500 lei (resursele 

reflectate în rapoartele a 8 EMT). Cea mai mare contribuţie din această sursă a fost 

alocată în raionul Fălești – 224,000 lei, celelalte raioane care au beneficiat de susținere 

financiară din această sursă fiind: raionul Anenii Noi – 3,000 lei, raionul Cimișlia – 

9,800 lei, raionul Criuleni – 25,000 lei, raionul Dubăsari – 13,000 lei, raionul Ocnița – 

3,500 lei, raionul Soroca – 3,200 lei, raionul Ungheni – 20,000 lei. 

De la bugetul unităților administrativ-teritoriale, pentru asistența beneficiarilor 

au fost alocate surse financiare în cuantum de 8,000 de lei (resurse reflectate în 

rapoartele a 2 EMT), contribuţiile fiind alocate pentru asistenţa beneficiarilor SNR în 

raioanele Criuleni – 6,000 lei și Ocnița – 2,000 lei. 

Din partea bugetului de stat, pentru asistența beneficiarilor au fost alocate 

resurse financiare în sumă de 47,545 lei. Raioanele care au beneficiat de această 

acoperire financiară au fost: raionul Căușeni – 36,000 lei, raionul Ocnița – 1,000 lei și 

raionul Soroca – 10,545 lei.  

În concluzie menționăm că, în comparaţie cu anii precedenţi, din informaţia 

furnizată de către EMT-uri cea mai mare contribuţie a fost din partea bugetelor 

raionale. 

În calitate de sursă de finanțare indicată în rapoartele EMT – donatori a fost 

indicată o contribuție de aproximativ 112,000 de lei în total (calitatea de donator o 

dețin organizațiile internaționale cu activități în domeniu, contribuțiile oferite din 

partea liderilor agricoli locali, agenți economici). Astfel, numai din rapoartele EMT ce 

conţineau date privind asistenţa financiară primită se poate stabili că pentru activităţile 

SNR la nivel teritorial în 2016 s-au cheltuit cel puţin 544,224 lei. Reieșind din faptul 

că în chestionarul de raportare nu se specifică tipologia concretă a sursei și scopul 

acordării acesteia, precum și însăși EMT-urile nu descifrează asistența financiară 

acordată beneficiarilor din bugetele raional/municipal și local, este dificil de 

concluzionat asupra tipului resursei din care au fost alocate acestea, presupunem că 

marea majoritate a asistenței financiare acordate include ajutoarele materiale acordate 

din fondurile teritoriale de susținere a populației.  
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B. Managementul SNR.  

 

Obiectiv 6. Dezvoltarea coordonării activităţilor la diferite niveluri SNR 

Unul din obiectivele prioritare ale SNR este abordarea sistemică a protecţiei şi 

asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. 

Funcţionarea unui sistem depinde de interacţiunea dintre părţile sale componente – 

coordonarea activităţilor, comunicarea, informarea reciprocă, etc. Important în acest 

proces este şi capacitatea fiecărui actor al sistemului de a asigura continuitatea 

activităţilor de asistenţă şi protecţie prin coordonare şi monitorizare.  

Cu referire la dezvoltarea coordonării activităţilor la diferite nivele ale SNR, 

comunicăm următoarele:  

a. Nivel național. Coordonarea activităţii fiecărei EMT cu UNC s-a realizat 

prin diferite mijloace. Din rapoartele EMT reiese că fiecare echipă a contactat telefonic 

UNC din cadrul MMPSF în medie de cel puţin 2 ori şi electronic (email, alte mijloace 

electronice) de cîte ori a fost necesar. Subiectele de contactare a EMT-urilor de către 

UNC rămîn aceleași: solicitarea efectuării unei evaluări referitor la condițiile de trai ale 

beneficiarului, la situația familiei biologice/extinse, la posibilitățile de reintegrare a 

beneficiarului după procedura de repatriere sau perioada de plasament, la identificarea 

unei forme de protecție pentru beneficiar, solicitarea datelor pentru crearea bazei de 

date anuale naționale, solicitarea informației pentru compilarea formularelor și 

tabelelor elaborate de către Secretariatul Permanent al Comitetului Național, solicitarea 

informației referitor la procedura de monitorizare, etc.  

b. Nivel raional/municipal. EMT a avut, în mediu, câte 1 şedinţă de 

coordonare cu Comisiile teritoriale pentru combaterea TFU (similar cu anul 

precedent). Cele mai multe interacţiuni au fost înregistrate în Basarabeasca, unde au 

avut loc 5 astfel de şedinţe și raioanele Leova și Călărași cu cîte 3 astfel de ședințe. 

Totodată, în 20 EMT fie nu au avut loc aceste şedinţe cu Comisiile, fie nu au raportat 

la acest capitol. 

c. Nivel local/primărie. Comunicarea, în urma consolidării capacităților 

EMT-urilor comunitare, a fost fortificată prin instruirile realizate în anul 2016 între 

EMT-urile de nivel raional cu cel comunitar.  

Remarcăm faptul că deși conlucrarea în cadrul SNR la diferite nivele an de la an 

se îmbunătățește, totuși în unele aspecte comunicarea dintre actorii SNR rămâne a fi 

neuniformă și insuficientă. Aici am putea prezenta ca probleme în comunicare: lipsa 

colaborării între specialiștii EMT, chiar și aprobarea Regulamentului de funcționare a 

echipelor multidisciplinare teritoriale nu a soluționat substanțial această problemă, 

neprezentarea la timp a informației solicitate de către coordonatorii EMT, neimplicarea 

acestora în procesul de reintegrare și reabilitare a beneficiarului din motiv de lipsă a 

resurselor financiare locale, dificultatea realizării atribuțiilor de coordonatori ai EMT 

la nivel teritorial.  

Ca o bună practică din anul precedent cu scopul îmbunătățirii comunicării, atât 

pe verticală (UNC – CAP – EMT raională/locală) cât și pe linie orizontală (EMT – 

EMT) putem remarca continuarea organizării meselor rotunde „Rolul echipelor 



 21 

multidisciplinare în soluționarea cazurilor asistate în cadrul Sistemului Național de 

Referire, pentru actorii activi în acest domeniu”, organizată în platforma CAP, în 

comun cu UNC, cu susținerea financiară a Organizației Internaționale pentru Migrație 

pentru 12 raioane: Nisporeni, Basarabeasca, Orhei, Ștefan-Vodă, Hâncești, Călărași, 

Cantemir, Căușeni, Anenii-Noi, Dubăsari, Florești și mun. Bălți.  

 

Obiectiv 7. Dezvoltarea sistemului de monitorizare şi evaluare a asistenţei şi 

protecţiei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane  
EMT-urile îşi îndeplinesc funcţia de monitorizare a cazurilor de asistenţă şi 

protecţie, utilizând în acest scop mai multe instrumente (în particular – şedinţele 

echipelor, ședințele individuale cu beneficiarii, vizitele la domiciliu, apelurile 

telefonice, consultaţiile individuale şi de grup, convorbirile cu persoanele apropiate, 

lucrul cu rudele beneficiarilor, monitorizarea resurselor financiare, în cazul în care 

beneficiarul face abuz de alcool, suport prin acompanierea beneficiarilor la examinări 

medicale, suport în depunerea cererii pentru emiterea ordonanței de protecție). 

Conform rapoartelor EMT cazurile sunt monitorizate, în mediu, pentru o perioadă de 6 

luni în procesul de acordare a serviciilor (perioada variază de la 1 lună la 12 luni, unele 

EMT-uri indicând că acest lucru se efectuează atunci când este necesar) şi pe o 

perioadă de la 3-6 luni după intervenţie (de la 1 lună la 12 luni în dependenţă de 

dificultatea și necesitățile cazului). Astfel, putem remarca că coordonatorii EMT 

respectă, în procesul de monitorizare a beneficiarilor termenele prevăzute prin 

procedura Managementului de caz, aprobat prin Ordinul Ministerului Protecției 

Sociale, Familiei și Copilului nr. 71 din 3 octombrie 2008.  

În acest context, putem concluziona că monitorizarea cazurilor trebuie să fie 

realizată în continuare în mod individual, reieşind din necesitățile beneficiarului, 

conform planului de asistență individualizat și nivelul de dificultate a cazului propriu-

zis.  
 

Obiectiv 8. Încheierea acordurilor de colaborare între participanţii SNR şi 

dezvoltarea colaborării practice  

Pe parcursul implementării SNR, la nivel local au fost încheiate acorduri 

bilaterale sau multilaterale de colaborare în contextul SNR numai de către 5 echipe. 

EMT-urile continuă să conlucreze cu ceilalți într-un stil neformal.   

În ceea ce priveşte colaborarea practică şi rolul diverşilor actori în activităţile 

SNR, conform rapoartelor depuse de către EMT, cea mai valorificată cooperare a fost 

cea dintre membrii EMT teritoriale și organele de poliție (nivel raional). Astfel, 

organele de poliție au referit spre asistenţă cel puţin 287 de cazuri (pentru 2015 fiind 

referite 139 cazuri), ceea ce denotă o conlucrare eficientă și constantă cu reprezentanții 

poliției, prin consolidarea acestora ca membri în structura EMT. În general, cooperarea 

cu poliţia este una dintre cele mai apreciate. Totodată, cel puţin 131 de cazuri au fost 

referite de către membrii echipelor multidisciplinare (cu 81 mai mult decât în 2015), 

ceea ce denotă o creștere semnificativă a cazurilor identificate și referite de către 

membrii EMT.  



 22 

De asemenea, în perioada de raportare, conform datelor furnizate de EMT-uri, 

ONG-urile active în cadrul SNR au referit 26 de cazuri către echipele din teritoriu, cu 3 

mai puține decât în anul 2015.  

Totodată, menționăm și evenimentele în cadrul cărora s-a prezentat experiența 

SNR și participarea reprezentanților EMT la lucrările acestora: 

 Au fost desfășurate 6 ședințe regionale pentru replicarea experienței acumulate 

în vizita de studiu în România, Târgu-Mureș, în perioada mai-iunie 2016, după 

cum urmează: 

 20 mai 2016: comisia teritorială Cantemir, la care au fost invitați 

reprezentanți ai raioanelor Leova, Hâncești și Cahul. 

 23 mai 2016: comisia teritorială Edineț, la care au fost invitați reprezentanți 

ai raioanelor Briceni, Ocnița, Glodeni, Rîșcani, Drochia și Dondușeni. 

 25 mai 2016: comisia teritorială Fălești, la care au fost invitați reprezentanți 

ai raioanelor Ungheni, Sîngerei, Călărași și mun. Bălți. 

 30 mai 2016: comisia teritorială Cimișlia, la care au fost invitați reprezentanți 

ai raioanelor Nisporeni, Ialoveni, Strășeni, Taraclia și Basarabeasca. 

 2 iunie 2016: comisia teritorială Șoldănești, la care au fost invitați 

reprezentanți ai raioanelor Soroca, Telenești, Florești și Orhei. 

 30 iunie 2016: comisia teritorială Căușeni, la care au fost invitați 

reprezentanți ai raioanelor Anenii-Noi, Dubăsari, Ștefan-Vodă și mun. 

Chișinău. 

 În perioada 19-20 iulie, 21-22 iulie, 02-03 august 2016, la inițiativa 

Secretariatului Permanent al Comitetului Național pentru Combaterea Traficului 

de Ființe Umane, în parteneriat cu ICMPD Viena, au fost organizate ateliere de 

lucru cu genericul „Consolidarea capacităților de atragere a resurselor financiare 

pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate victimelor TFU în cadrul 

Sistemului Național de Referire”. Scopul evenimentelor a constat în ghidarea 

metodologică de planificare a activităților antitrafic, atragerea resurselor 

financiare pentru activități de prevenire, asistență și protecție, managementul de 

proiecte, consolidarea parteneriatelor cu ONG-urile de la nivel local. Grupul 

țintă a evenimentelor a fost constituit din secretarii Comisiilor teritoriale și 

reprezentanții ONG-urilor locale. În cadrul evenimentelor desfășurate au 

participat 40 de specialiști ai APL-urilor și 37 reprezentanți ai ONG-urilor 

locale.  

 În cadrul a 7 ședințe cu Secretarii și membrii Comisiilor teritoriale (20 mai, 23 

mai, 25 mai, 30 mai, 21 iunie, 30 iunie și 4 octombrie 2016), organizate de SP, 

în parteneriat cu Misiunea OIM în Moldova și Misiunea OSCE în Moldova, au 

fost discutate subiecte ce țin de implementarea politicilor de prevenire și 

combatere a traficului de ființe umane la nivel local, rezultatele înregistrate, 

lacunele și recomandările pentru activitatea Comisiilor teritoriale.  
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Obiectiv 9. Creșterea sensibilizării publicului larg privind traficul de ființe 

umane, tendințele noi ale fenomenului respectiv și a fenomenelor conexe 

 

La 18 noiembrie 2016, Organizația Internațională pentru Migrație a organizat al 

8-lea an consecutiv concursul „PLURAL+ MOLDOVA 2016”. Scopul acestuia era să 

ofere tinerilor posibilitatea de a se expune pe marginea subiectelor migrației, 

diversității și riscurilor relevante TFU. PLURAL + Moldova este un concurs foto și 

video în cadrul căruia copii și tineri prezintă fotografii și video elaborate pe tema 

migrației și diversității. Concursul face parte din inițiativa globală a Alianței pentru 

Civilizație ONU și OIM. În 2016, OIM Moldova, în parteneriat cu Guvernul 

Republicii Moldova a organizat cea de a 8-a ediție a concursului, la care au participat 

19 tineri cu vîrstă cuprinsă între 9 și 25 de ani. În total au fost prezentate 12 video-uri 

și 10 seturi de poze. Tinerii câștigători au fost anunțați și premiați în cadrul Galei de 

Premiere, care a fost organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Migrantului în data de 

15 decembrie 2016. 

 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în calitate de coordonator 

național în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie a continuat eforturile 

de informare și sensibilizare a publicului larg.  

Astfel, în anul 2016 sloganul Campaniei naționale a fost “Sparge cercul 

violenței! Fă un pas spre schimbare”. În calitate de activități prioritare au fost realizate 

următoarele:  

- 25 noiembrie 2016, în satul Boșcana a fost organizat evenimentul 

“Deschiderea campaniei 16 zile de activism împotriva violenței în bază 

de gen”. 

- 30 noiembrie 2016, discuție publică “10 ani uniți împotriva violenței”, 

organizată de către Consiliul de Coordonare a Platformei Comune de 

Dialog a Doamnelor Deputate din Parlamentul RM. 

- 6 decembrie 2016, prezentarea studiului “Studiul privind estimarea 

costurilor violenței în familie”. 

- 9 decembrie 2016, eveniment de închidere a Campaniei naționale 16 

zile de activism împotriva violenței în bază de gen, organizat sub 

auspiciul Vice –prim ministrului Gheorghe Brega, la care au fost 

prezentate totalurile activităților realizate pe parcursul Campaniei. 

- 12 decembrie 2016, Forumul regional “Fără violență”, organizat de 

către Consiliul de Coordonare a Platformei Comune de Dialog a 

Doamnelor Deputate din Parlamentul RM.  

Deasemenea, au fost organizate seminare de consolidare a 

capacităților, ateliere de lucru pe tematica prevenirii și combaterii 

violenței în familie. În calitate de parteneri la organizarea activităților 

dedicate Campaniei naționale au fost instituțiile guvernamentale și 

neguvernamentale, precum și partenerii de dezvolare. Matricea 
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acțiunilor dedicate Campaniei a inclus 75 de activități realizate atît la 

nivel central, cît și la nivel local.  

          Organizația Internațională pentru Migrație a susținut organizarea a 3 ese rotunde 

la tema “Prevenirea și combaterea violenței în bază de gen”, în 3 raioane, după cum 

urmează; 

 28 noiembrie, în raionul Strășeni, cu participarea a 29 de 

specialiști. 

 30 noimebrie, în raionul Ștefan-Vodă, cu participarea a 34 de 

specialiști. 

 2 decembrie, în raionul Fălești, cu participarea a 19 specialiști 

din domeniu.   

 

 

Direcţia de activitate 2: Asigurarea accesului victimelor şi potenţialelor victime 

ale traficului de fiinţe umane la asistenţa şi protecţia necesară. 

 

Scopul fundamental al Strategiei SNR constă în asigurarea respectării drepturilor 

omului - victimelor TFU prin garantarea accesului necondiţionat la protecţia necesară 

şi asistenţă de calitate. Pentru a fi realizat acest scop, însă, sunt necesare progrese 

vizibile în: 

a) Dezvoltarea serviciului de identificare a victimelor TFU la toate nivelurile 

SNR; 

b) Dezvoltarea procesului de referire a victimelor şi potenţialelor victime ale 

TFU; 

c) Reformarea sistemului de asistenţă pentru victime TFU şi integrarea acestuia 

în sistemul naţional de protecţie socială; 

d) Dezvoltarea reţelei de servicii pentru victimele şi potenţialele victime ale 

TFU la toate nivelurile SNR. 

Totodată, menționăm că reforma de descentralizare a autorităților publice locale, 

inclusiv prin prisma financiară, a invocat mai multe probleme, mai ales ceea ce ține de 

procesul de referire a beneficiarilor cu reședință în alte raioane, spre asistență către 

serviciile la nivel teritorial, unde sunt dislocați prestatorii de servicii și durabilitatea 

asigurării în continuare a funcționalității acestora. În scopul asigurării dezvoltării 

serviciilor sociale și garantării unui cadru strategic de politici, Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei a elaborat proiectul Strategiei sectoriale privind 

descentralizarea sistemului de servicii sociale. 

Scopul Strategiei este axat pe consolidarea cadrului instituțional descentralizat 

specific serviciilor sociale, care să permită prestarea unitară și coerentă a acestora, 

conform nevoilor evaluate în mod sistematic și continuu la nivel local, raional și 

național și în conformitate cu obiectivele politicilor publice stabilite de către Ministerul 

Muncii Protecției Sociale și Familiei în consultare cu autoritățile administrației publice 

locale, în condiții de sustenabilitate financiară și a resurselor umane.  
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În procesul consultării proiectului Strategiei sectoriale privind descentralizarea 

sistemului de servicii sociale Ministerul, Muncii, Protecției Sociale și Familiei a 

identificat anumite dificultăți care vor crea impedimente în implementarea acesteia, în 

special realizarea Obiectivului 2, executarea căruia condiționează operarea 

modificărilor și completărilor la Legea privind finanțele publice locale și alte acte 

normative în domeniu.   

Mai mult, lipsa unui sistem de finanțare a serviciilor sociale bazat pe evaluarea 

necesităților și performanței prin mecanisme și metode standardizate la nivel național 

va afecta în mod direct mersul implementării reformelor în domeniile conexe, cum ar 

fi: prevenirea instituționalizării și dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități și a 

copiilor separați de părinți, asigurarea egalității de șanse și nondiscriminarea la 

accesarea serviciilor sociale, elaborarea și promovarea politicilor bazate pe evidențe. 

Totodată, pentru deblocarea situației create considerăm oportune determinarea, în 

comun cu Ministerul Finanțelor a mecanismului de finanțare a serviciilor sociale 

dezvoltate și cele noi, precum și elaborarea metodologiei de costificare a serviciilor 

sociale. 

 

Obiectiv 9. Dezvoltarea serviciului de identificare a victimelor TFU la toate 

nivelurile SNR 

Procedura de identificare a beneficiarilor SNR se realizează de către EMT în 

conformitate cu prevederile Ghidului cu privire la identificarea victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, aprobat în anul 2012.  

Conform rapoartelor depuse în 2016, EMT – urile au identificat la nivel local 87 

victime ale TFU, dintre care 73 adulţi (41 femei şi 32 bărbaţi) şi 14 copii (11 fetițe și 3 

băieţi).  

 

Distribuţia numărului de victime ale TFU identificate și asistate pe raioane în 

2016 este ilustrată în Tabelul 2: 

 

 

Tabelul 2. Identificarea victimelor TFU la nivel local 

 EMD Adulţi Copii TOTAL 

 Femei bărbaţi 

1 Anenii-Noi 3 0 2 5 

2 Basarabeasca 0 0 2 2 

3 Bălţi 2 1 0 3 

4 Briceni 1 0 0 1 

5 Cahul  1 1 0 2 

6 Cantemir 0 0 0 0 

7 Călăraşi 1 3 2 6 

8 Căuşeni 1 2 0 3 

9 Chişinău  3 6 0 9 

10 Ciadîr-Lunga 1 0 0 1 
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11 Cimişlia 0 3 1 4 

12 Comrat 0 0 0 0 

13 Criuleni 1 3 1 5 

14 Donduşeni 0 0 0 0 

15 Drochia 1 0 0 1 

16 Dubăsari 0 0 0 0 

17 Edineţ 2 0 0 2 

18 Făleşti  0 0 0 0 

19 Floreşti  3 2 0 5 

20 Glodeni 0 0 0 0 

21 Hâncești 2 2 0 4 

22 Ialoveni 2 0 0 2 

23 Leova 2 1 1 4 

24 Nisporeni 3 0 1 4 

25 Ocniţa 0 0 0 0 

26 Orhei 1 6 1 8 

27 Rezina 1 0 1 2 

28 Râșcani 0 0 0 0 

29 Sângerei 0 0 0 0 

30 Soroca 1 1 0 2 

31 Străşeni 3 1 0 4 

32 Ştefan-Vodă 3 0 0 3 

33 Şoldăneşti 0 0 0 0 

34 Taraclia 0 0 0 0 

35 Teleneşti 3 0 0 3 

36 Ungheni 0 0 2 2 

37 Vulcăneşti 0 0 0 0 

 TOTAL 41 32 14 87 

 

Un rol important în identificarea victimelor TFU îl au şi ONG-urile active în 

domeniu. Acest rol se manifestă atât prin activităţi independente de identificare cu 

referirea ulterioară a victimelor pentru asistenţă şi protecţie în cadrul sistemului, cât şi 

prin participarea ONG-urilor în activităţile de identificare cu EMT. Astfel, din 

rapoartele privind implementarea SNR depuse de ONG-uri privind activităţile în 

domeniu rezultă că în perioada de raportare au fost identificate un număr de 125 

victime, inclusiv 100 adulţi (65 femei şi 35 bărbaţi) și 25 minori. Dat fiind faptul că 

sistemul actual de colectare a datelor în cadrul SNR nu poate la moment preveni în 

totalitate suprapunerea de date, atenţionăm că aceeaşi beneficiari se pot regăsi în 

statisticile altor membri ai SNR (EMT sau CAP).  

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 07.08.2008 

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor 

– victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a 

copiilor neînsoţiţi pe parcursul anului 2016, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei, în conlucrare cu autorităţile tutelare de la domiciliul copiilor şi partenerii 
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nominalizați au organizat 25 misiuni de repatriere a copiilor, fiind repatriați 38 copii 

(20 copii Ucraina (16 misiuni), 18 copii din Federația Rusă (9 misiuni), rămași fără 

ocrotire părintească pe teritoriul altor state.  

 În comparație cu anul 2015, când au fost organizate 23 misiuni de repatriere a 

36 de copii, dintre care: 20 copii din Federaţia Rusă (9 misiuni) și 13 copii din Ucraina 

(11 misiuni), 2 copii din România (2 misiuni) și 1 copil din Italia (1 misiune), numărul 

copiilor repatriați a crescut.  

După repatriere, copiilor au fost aplicate următoarele forme de protecție: 

 Reintegrați în familiile biologice sau extinse – 21 copii; 

 Plasați în serviciul de asistență parentală profesionistă – 8 copii; 

 Plasați în centre de plasament temporar – 9 copii. 

Pe parcursul anului 2016 au fost repatriate 26 victime ale traficului de ființe 

umane, dintre care 24 adulți (10 femei și 14 bărbați) și 2 minori (2 fete). Adițional, au 

fost repatriați 27 migranți aflați în dificultate, dintre care 19 adulți (9 femei și 10 

bărbați) și 8 minori (3 fete și 5 băieți). În coraport cu anul precedent (2015) acesta 

reprezintă un număr mai mare al victimelor traficului de ființe umane și migranților în 

dificultate și anume: 16 victime ale traficului de fiinţe umane (7 femei, 1 fetiță și 8 

bărbați) şi 13 migranţi aflaţi în dificultate (4 bărbați și 6 femei, inclusiv 2 fetițe și 1 

băiat, ca și copii ai migranților în dificultate). După forma de exploatare: 7 victime – 

exploatare sexuală, 2 victime – exploatare prin cerșetorie, 15 victime – exploatare prin 

muncă, 1 victimă – exploatare prin muncă/cerșetorie, 1 victimă – exploatare 

muncă/sexuală.  

Tuturor acestor persoane li s-a acordat asistență în repatriere prin: perfectarea 

actelor, însoţirea victimelor și acoperirea cheltuielilor de transport aerian sau terestru 

până la destinaţie în Republica Moldova, inclusiv cu finanțare din bugetul de stat.  

Pentru anul 2016, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a planificat în 

Cadrul Bugetar de Cheltuieli pe Termen Mediu (CBTM 2014-2016) resurse financiare 

în cuantum de 468,100 lei pentru misiunile de repatriere, reieșind din analizele, 

calculele și experiențele anterioare, din care au fost cheltuiți 269,406.13 lei 

moldovenești (circa 13,470 dolari SUA), ce reprezintă circa 57,5 %. Această sumă a 

fost repartizată pentru diferite necesități, după cum urmează: pentru diurnele 

persoanelor responsabile de repatriere și bilete de avion – 264,945.33 lei și combustibil 

(motorină) – 4,460.80 lei.  

Dat fiind faptul că numărul exact a persoanelor care urmează a fi repatriat nu 

poate fi cu certitudine cunoscut, și reieșind din faptul că în bugetele donatorilor s-au 

redus mijloacele financiare prevăzute pentru procedura de repatriere din motivul 

angajamentelor deja asumate la acest capitol de către stat, și inclusiv pentru a reduce 

eventualele riscuri ce țin de insuficiența resurselor financiare destinate procedurii de 

repatriere a persoanelor copil/adult victimă TFU, pentru 2017 a fost preconizată o 

sumă de 426,000 lei.  

Conform generalizării datelor stocate la Unitatea Națională de Coordonare a 

SNR din cadrul MMPSF, care reflectă atât cazurile identificate de către EMT cât și de 

către alți actori naționali cum ar fi Organizația Internațională pentru Migrație în 



 28 

Moldova (OIM) și CAP, astfel prin SNR au fost identificate în 2016 un număr de 123 

VTFU dintre care 77 femei (inclusiv 11 copii) și 46 bărbați (inclusiv 3 copii).  

 

Tabelul 3. Cazuri Victime ale TFU identificate și asistate prin SNR conform datelor 

UNC, MMPSF 

 

Anul 

intrării 

în 

sistem 

 Raion  Total 

cazuri 

TFU 

2016 

femei bărbați adulți minori 

2006 1 Bălți 3 2 1 3 0 

2 Edineț 2 2 0 2 0 

3 Căușeni 3 1 2 3 0 

4 Cahul 2 1 1 2 0 

5 Călărași 6 2 4 4 2 

2007 6 Cimişlia  4 1 3 3 1 

7 Hâncești  4 2 2 4 0 

8 Ştefan Vodă 3 3 0 3 0 

9 Floreşti  5 3 2 5 0 

10 Teleneşti  3 3 0 3 0 

11 Leova 4 3 1 3 1 

12 Soroca  2 1 1 2 0 

2008 13 Ungheni 2 2 0 0 2 

14 Nisporeni 4 3 1 3 1 

15 Cantemir 0 0 0 0 0 

16 Comrat 0 0 0 0 0 

17 Fălești 0 0 0 0 0 

18 Chișinău 9 3 6 9 0 

2009 19 Șoldănești 0 0 0 0 0 

20 Sângerei 0 0 0 0 0 

21 Anenii-Noi 5 5 0 3 2 

22 Ocnița 0 0 0 0 0 

23 Vulcănești 0 0 0 0 0 

24 Rezina 2 2 0 1 1 

25 Râșcani 0 0 0 0 0 

2010 26 Orhei 8 2 6 7 1 

27 Basarabeasca 2 2 0 0 2 

28 Briceni 1 1 0 1 0 

29 Drochia 1 1 0 1 0 

30 Glodeni 0 0 0 0 0 

2011 31 Criuleni 5 1 4 4 1 

32 Ialoveni 2 2 0 2 0 
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33 Strășeni 4 3 1 4 0 

34 Dondușeni 0 0 0 0 0 

35 Dubăsari 0 0 0 0 0 

36 Ciadîr-Lunga 1 1 0 1 0 

37 Taraclia 0 0 0 0 0 

2012 38 Transnistria  30 22 8 30 0 

 39 Alte țări 

(apatrizi/fără 

domiciliu) 

6 3 3 6 0 

  TOTAL 123 77 46 109 14 

 

 

Obiectiv 11. Dezvoltarea procedurii de referire a victimelor TFU 

Procedura de referire a beneficiarilor pentru asistenţă şi protecţie reprezintă un 

instrument cheie pentru acordarea asistenței victimelor TFU prin servicii specializate şi  

individualizate, corespunzătoare necesităţilor şi intereselor lor. Dat fiind faptul că la 

nivel local infrastructura serviciilor sociale pentru mai multe categorii de beneficiari 

este subdezvoltată, victimele și potențialele victime, identificate la nivel 

raional/comunitar sunt referite la nivel național. De aceea, rămîne a fi actuală 

necesitatea dezvoltării sistemului de servicii la nivel raional şi comunitar, precum şi a 

procesului de referire de la un nivel la altul, inclusiv prin prisma reformei de 

descentralizare a APL-urilor. 

 

 

Obiectiv 12. Reformarea sistemului de asistenţă pentru victimele TFU şi integrarea 

acestuia în sistemul naţional de protecţie socială  

Durabilitatea mecanismului de asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale 

TFU din cadrul SNR depinde în mare măsură de gradul de integrare a acestuia în 

sistemul naţional de protecţie socială. Înainte de crearea SNR, în general, victimele 

traficului de fiinţe umane aveau acces doar la asistenţa acordată de organizaţiile 

neguvernamentale şi internaționale specializate. La moment, dat fiind faptul că 

victimele TFU reprezintă una dintre categoriile socialmente vulnerabile, acestora 

trebuie să le fie garantat întregul spectru de beneficii sociale oferite în cadrul 

sistemului asistenţei sociale de stat.  

Astfel, pentru perioada de referinţă, conform datelor obţinute prin intermediul 

chestionarelor de monitorizare, victimele TFU au beneficiat de o gamă largă de măsuri 

de asistenţă socială oferite prin intermediul sistemului de asistenţă socială de stat 

conform următorului tabel:     

 

   Tabelul 4: Asistenţa victimelor TFU în cadrul sistemului asistenţei sociale de stat 

Măsuri de asistenţă socială  

Nr. beneficiarilor 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Prestaţii sociale 67 65 27 34 24 25 
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Servicii sociale:       

1. îngrijirea la domiciliu 1 0 0 1 0 0 

2. cantinele de ajutor social 0 3 0 1 2 2 

3. sprijin din partea asistenţilor 

sociali comunitari  

93 151 35 41 26 20 

4. serviciile centrelor comunitare    11 11 3 22 1 2 

5. specializate de îngrijire de zi 8 9 0 0 0 0 

6. centre de plasament temporar 34 9 3 8 2 4 

7. servicii de tip familie  11 1 0 8 2 0 

8. plasarea în CAP sau alt centru
3
  25 16 5 4 5 2 

9. plasarea în instituţiile pentru 

persoanele cu dezabilități 

4 2 0 1 0 0 

10.plasarea în instituţiile 

rezidenţiale pentru copii 

9 0 0 0 0 0 

  

Datele din tabelul 4 indică asupra faptului că cele mai solicitate adresări ale 

victimelor față de sistemul de protecție socială sunt: stabilirea prestațiilor sociale 

(ajutor social, indemnizații adresate familiilor cu copii, ajutor material, alocații și 

pensii pentru persoanele cu dizabilități, ajutor de șomaj) și servicii sociale (consilierea 

asistenților sociali comunitari și plasamentul în CAP și în alte servicii de plasament 

temporar). 

 

 

Obiectiv 13. Dezvoltarea reţelei de servicii pentru victimele TFU la toate nivelurile 

SNR 

Reieșind din scopul final al Strategiei SNR de a integra abordarea 

multidisciplinară în acordarea asistenței beneficiarilor și a mecanismelor elaborate în 

acest sens, în cadrul sistemului naţional de protecţie socială, la moment, rămâne a fi 

importantă menţinerea parteneriatului social existent dintre organizaţiile 

guvernamentale, neguvernamentale şi internaţionale în scopul asigurării calităţii 

asistenţei şi protecţiei acordate în cadrul SNR victimelor şi potenţialelor victime ale 

traficului de ființe umane.  

Dezvoltarea procedurilor de referire a victimelor traficului de fiinţe umane şi 

transmiterea responsabilităţii pentru acordarea serviciilor acestei categorii de 

beneficiari către stat nu trebuie să conducă la reducerea nivelului de calitate a acestor 

servicii sau reducerii spectrului serviciilor. 

Din acest considerent, printre sarcinile monitorizării este și colectarea 

informaţiei privind spectrul de servicii care au fost acordate victimelor traficului de 

fiinţe umane în afara cadrului sistemului de protecţie socială de stat, fiind susţinute din 

contul diferitor programe de asistenţă cu suportul donatorilor internaţionali sau externi.  

Informaţia prezentată în tabelul de mai jos reflectă gama de servicii de care au 

beneficiat victimele traficului de fiinţe umane în perioada de raportare, anul 2016, 

                                                 
3
 Această cifră reflectă plasarea în CAP doar a celor beneficiari care au fost referiţi de către EMT.  
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atunci când coordonarea asistenţei este realizată de EMT-uri şi ONG-uri, prin suportul 

oferit în procesul de repatriere, la realizarea planurilor individualizate de asistență în 

procesul de reintegrare (pachete alimentare și igienice, medicamente, polițe de 

asigurare medicală, scutece pentru nou-născuți, mâncare pentru nou-născuți (terciuri, 

lapte praf, piureuri, sucuri), îmbrăcăminte și încălțăminte, lemne pentru 

foc/cărbune/brichete, materiale de construcție pentru reparația cosmetică și 

îmbunătățirea condițiilor de trai, instrumente pentru grădinărit, utilaj de cusut (mașină 

de cusut, overlog), mobilier de primă necesitate (pat, masă, scaun, etc.), lenjerie pentru 

pat, saltele pentru pat, ustensile necesare pentru prepararea mâncării (plită electrică, 

veselă, cratițe), achitarea chiriei, achitarea facturilor pentru cheltuielile comunale, 

procurarea ghiozdanelor și rechizitelor pentru școală, achitarea căminului pentru 

studenți, oferirea banilor pentru transport interurban, achitarea cheltuielilor pentru 

obținerea actelor de stare civilă (certificat de naștere, buletin de identitate), achitarea 

cursurilor de profesionalizare, procurarea instrumentelor și materialelor necesare 

pentru cursurile de profesionalizare.     

 

    Tabelul 5: Servicii acordate victimelor TFU prin intermediul EMT cu suportul 

diferitor programe finanţate de către donatori  

Servicii acordate victimelor Cazuri 

asistate 

2014 

(EMT) 

Cazuri 

asistate 

2014 

(ONG) 

Cazuri 

asistate 

2015 

(EMT) 

Cazuri 

asistate 

2015 

(ONG) 

Cazuri 

asistate 

2016 

(EMT) 

Cazuri 

asistat

e 2016 

(ONG) 

1. Asistenţă în repatriere; 16 17 3 11 1 21 

2.  Plasarea temporară în 

Centrul de asistenţă si protecţie 

a victimelor TFU sau în alt 

centru, care oferă servicii 

specializate sau primare pentru 

persoanele aflate in dificultate; 

6 41 5 62 8 46 

3. Ajutor de primă necesitate 

(alimente, obiecte de igienă 

personală, medicamente, 

îmbrăcăminte şi similare); 

44 41 19 62 5 64 

4. Asistenţă medicală; 29 48 9 67 4 56 

5. Asistenţă psihologică 

(consiliere individuală si de 

grup, consilierea membrilor de 

familie, etc.); 

49 66 16 64 8 70 

6. Asistenţă în restabilirea şi 

perfectarea actelor 

15 18 6 21 2 14 

7. Asistenţă juridică 

(reprezentare în instanţii 

diferite, soluţionarea 

problemelor locative etc.); 

2 80 4 52 2 95 
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8. Integrare în învățământul 

general obligatoriu; 

3 4 1 0 2 4 

9. asigurarea integrării 

profesionale (informare si 

consiliere profesionala, 

orientare si formare 

profesionala,stagiu); 

0 2 1 4 0 14 

10. asistenţă in plasarea în 

cîmpul muncii;  

1 6 4 1 1 14 

11. consultanţă şi asistenţă 

pentru iniţierea unei activităţi 

de întreprinzător; 

0 0 0 0 0 2 

12. măsuri de dezvoltare a 

potenţialului personal 

(participarea în grupuri de 

susţinere, grupuri de consultare 

psiho-socială etc.); 

1 0 0 0 0 4 

 

Este important de menținut parteneriatul dintre sectorul guvernamental și cel 

neguvernamental în vederea asigurării beneficiarilor SNR cu servicii de calitate înaltă, 

abordînd în complexitate problemele și necesitățile cu care se confruntă aceștia pentru 

a asigura o incluziune socială și familială reușită și totodată pentru a preveni 

retraficarea/ revictimizarea.  

 

Activitatea Centrului de asistenţă si protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale 

traficului de ființe umane (CAP) 

 

Unul dintre cei mai importanți și solicitați prestatori de servicii pentru victimele 

traficului de fiinţe umane în Republica Moldova continuă a fi Centrul de asistenţă si 

protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de ființe umane (CAP). 

De cele mai multe ori, CAP este primul punct de contact cu Moldova pentru 

persoanele care se reîntorc acasă după experienţa oribilă de exploatare. Creat în anul 

2001, Centrul acordă asistenţă de criză într-un mediu sigur şi prietenos. 

În 2008, CAP a fost instituţionalizat prin Hotarîrea Guvernului Nr. 847 din 

11.07.2008 cu privire la crearea instituţiei publice. Astfel, începând cu anul 2008, CAP 

beneficiază de susţinere financiară a costurilor sale operaţionale oferite din partea 

bugetului de stat etapizat, în final, începând cu 2011 asigurând-se întreținerea clădirii și 

cheltuielile legate de salarizarea personalului. Cu toate că din bugetul de stat se 

transferă bani și pentru beneficiarii centrului, normativele existente la momentul actual 

cu referire la acordarea serviciului medical, igienic, alimentar sunt insuficiente, iar 

realizarea planurilor individualizate de asistență (elaborate în baza necesităților 

individuale ale beneficiarilor) în contextul asigurării unei incluziuni reușite în genere 

nu sunt prevăzute ca finanțare. Aceste necesități rămân a fi acoperite în continuare din 

mijloacele OIM. 
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Reieșind din solicitările în creștere de asistență a copiilor – victime ale TFU, 

violenței în familie, abuzului sexual, minorilor repatriați a fost luată decizia comună a 

MMPSF și partenerilor de dezvoltare: UNICEF și OIM, de a extinde platforma CAP 

prin construcția unei anexe, destinată asistenței copiilor.  

Menționăm că, pe parcursul anului 2016, lucrările ce țin de construcția și 

renovarea clădirii Centrului de asistență și protecție a victimelor și potențialelor 

victime ale traficului de ființe umane au fost finalizate, urmând asigurarea legalității 

CAP ca entitate juridică, reieșind din aspectul de renovare.  

Numărul mare de copii aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți a 

determinat necesitatea efectuării unor lucrări de construcții și renovare în vederea 

extinderii capacității Centrului pentru a răspunde necesităților specifice ale 

beneficiarilor, în special a copiilor. Reieșind din interesul superior al copilului, 

standardele serviciilor sociale adresate copiilor se bazează și pe criteriul separării 

copiilor de adulți. Astfel, în cadrul Proiectului „Abordarea efectelor negative ale 

migrației asupra minorilor și familiilor lăsate în țară”, finanțat de Uniunea Europeană, 

în colaborare cu Organizația Internațională pentru Migrație, a fost planificată, inițiată 

și finalizată construcția anexei Centrului de Asistență și Protecție a victimelor și 

potențialelor victime ale traficului de ființe umane, astfel creîndu-se un nou 

compartiment separat, destinat exclusiv copiilor. Aripa destinată copiilor ar contribui la 

creșterea calității serviciilor prestate în cadrul Centrului, la facilitarea accesului la 

serviciile de calitate de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale 

traficului de ființe umane, precum și la posibilitatea abordării individualizate a 

necesităților copilului și adultului ca beneficiari ai acestei instituții.  

Suprafața totală a Centrului constituie 766,3 m.p. dintre care 294,0 m.p. îî revin 

noii anexe construite, destinată exclusiv pentru cazarea copiilor. Anexa are capacitatea 

de cazare pentru 10 copii, încăperi de lucru pentru specialiști, precum și săli dedicate 

activităților educaționale/recreaționale (bibliotecă, sală de computere, sală de joc) 

pentru copii. Dormitoarele sunt separate pe sexe și găzduiesc un maxim de 3 copii.  

Centrul oferă copiilor aflați în dificultate și copiilor separați de părinți servicii de 

îngrijire, educație, recuperare, (re)integrare, asistență medicală, socială și psihologică 

prin asigurarea acestuia a condițiilor optime de dezvoltare armonioasă. Aceste 

categorii de copii sunt asistați nefiind însoțiți de adulți.  

Cu scopul definitivării acestui proiect, Centrul a acționat în strînsă colaborare cu 

Organizația Internațională pentru Migrație și UNICEF Moldova. Guvernul Republicii 

Moldova, la rîndul său, a avut un aport financiar considerabil pentru efectuarea 

lucrărilor de reparație interioară și conectarea la rețele. Astfel, costul total al investiției 

în mărime de 3152,6 mii lei poate fi repartizat după cum urmează: 1. MMPSF – 1068,2 

mii lei, 2. OIM Moldova – 1459,2 mii lei și UNICEF Moldova – 625,2 mii lei.  

În perioada de raportare au fost asistați 82 copii, nefiind însoțiți de adulți, 48 

dintre care au beneficiat de asistență cu plasament în cadrul CAP. În luna noiembrie – 

decembrie 2016 au fost asistați 9 beneficiari în zona copii: 3 victime ale traficului de 

ființe umane și 6 victime ale violenței în familie.  
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Dinamica cheltuielilor pentru anii 2008-2016 pentru întreținerea Centrului de 

Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale traficului de Fiinţe 

Umane acordate din Bugetul de Stat 

 

Anul 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total                410.7 483.6 461.1 739.5 1,118.0 1,258,1 1,821,9 1,998,7  2,225,8 

 

 

CAP conlucrează în permanenţă cu UNC şi EMT-urile teritoriale în procesul de 

asistenţă a beneficiarilor şi monitorizare a cazurilor. Pe lângă aceasta, în perioada de 

monitorizare, CAP a colaborat cu peste 25 de ONG-uri, centre şi instituţii publice.  

Monitorizarea cazurilor de către asistenţii sociali din cadrul CAP durează până 

la un an, şi are loc prin vizite de monitorizare, apeluri telefonice, solicitarea 

informaţiilor de la DAS/SAS sau ONG-uri locale. În unele cazuri beneficiarii revin 

singuri la centru pentru ajutor. 

 

 Tabelul 6. Beneficiarii Centrului de Asistenţă şi Protecţie a victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de ființe umane (CAP)  

 

 

 

 

În anul 2016, CAP a oferit protecţie si asistenţă unui număr de 86 de victime 

TFU, inclusiv 72 adulţi (43 femei şi 29 bărbaţi) şi 14 copii (11 fete şi 3 băieţi), cu 12 

mai puțin decât în perioada anului 2015.   

În același timp, la CAP au fost asistate 489 potențiale victime a TFU dintre care 

344 femei (inclusiv 161 minore) și 145 bărbați (inclusiv 133 minori).    

Pe parcursul anului 2016, în cadrul Centrului a fost acordată următoarea gamă 

de servicii beneficiarilor:   

Beneficiari adulţi minori total 
 f m f m   

Victime ale TFU 43 29 11 3 86 

Copiii ai victimelor TFU  2 0 16 13 31 

Copii Repatriaţi  0 0 0 0 0 

Victime ale violenţei 118 1 91 60 270 

Minori identificaţi fără 

însoţire în străinătate (UAM) 

 0 0 0 11 11 

Migranţi în dificultate 24 8 11 13 56 

Prevenire / potenţiale victime 

ale TFU 

39 3 34 24 100 

Copii rămași fără îngrijire 

părintească  

 0 0 9 12 21 

Total 226 41 172 136 575 
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Numărul total de beneficiari ce au primit asistență în perioada anului este de 575 

persoane, dintre care: 

a. asistenţă psihologică pentru 407 persoane, cu 137 de persoane mai mult decât 

în perioada anului 2015. Dintre acestea, cazuri noi – 251, iar alte 156 persoane au 

beneficiat de asistență psihologică continuă (repetată). Au fost efectuate 998 consilieri 

individuale cu beneficiarii, 92 consilieri în familie și 138 consilieri telefonice. 

b. servicii de asistență medicală pentru 244 persoane. CAP oferă asistenţă 

medicală voluntară tuturor beneficiarilor plasaţi. Specialiştii stabilesc diagnosticul 

după care urmează tratamentul medicamentos, dacă este necesar. Tratamentul 

medicamentos poate fi efectuat atât staţionar cât şi ambulator. Totodată,  pentru 

beneficiarii CAP care nu fac parte din categoriile de persoane  pentru care Guvernul 

are calitatea de asigurat, obţinerea poliţei de asigurare medicală este facilitată din 

cadrul proiectelor de asistenţă a OIM. 

c. asistență în documentare - 56 persoane au primit asistență în restabilirea 

actelor.  

d. asistență juridică primară - 227 cazuri au beneficiat de consiliere juridică 

primară, 350 persoane au beneficiat de consiliere juridică repetată, 20 de cazuri noi au 

fost prezentate în instanțele de judecată ( 8 – cauze civile, 12 – cauze penale), în proces 

de judecare au fost asistate 51 cazuri (22 – cauze civile,  28 – cauze penale, 1 cauză 

administrativă), numărul cazurilor prezentate în instanța de judecată este de 71 cauze ( 

30 – cauze civile, 40 – cauze penale, 1 cauză administrativă). 

1. Numărul ordonanțelor de protecție obținute pentru victimele violenței în 

familie  - 1 ordonanță. 

Au beneficiat de plasament în cadrul CAP - 210 de persoane, iar în cadrul 

serviciilor de zi (asistență psihologică, socială, juridică) au fost asistați 365 beneficiari. 

Pe parcursul anului 2015, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în 

parteneriat cu Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova și 

Agenția Cehă pentru Dezvoltare a lansat în bază de pilot un nou serviciu - Serviciul de 

Criză pentru migranți, pe lîngă Azilul Republican pentru invalizi și pensionari din 

municipiul Chișinău.  

Scopul acestui serviciu este de a asigura protecția (asistența) socială de urgență 

migranților, prin oferirea asistenței specializate care va permite depășirea stării de 

vulnerabilitate și reintegrarea în societate. Necesitatea acestui serviciu a fost condiționată 

de lipsa serviciilor adaptate la necesitățile persoanelor cu dizabilități, precum și 

asigurarea standardelor de prestare a serviciilor sociale, în conformitate cu criteriul de sex 

al beneficiarilor.  

Serviciul de criză deține 10 paturi și funcționalitatea acestuia este asigurată de 

către personalul Azilului Republican. Beneficiarii acestui serviciu de criză pot fi cetățenii 

moldoveni, care au împlinit vîrsta de 18 ani și care s-au reîntors în Moldova ca migranți 

în dificultate, la fel ca și cetățeni, identificați pe teritoriul Republicii Moldova, care sunt 

în situație de criză și necesită asistență de reintegrare în societate/familie. Centrul de criză 

oferă următoarele servicii: plasament, alimentație, asistență medicală și juridică, 

consiliere psihologică, asistență în documentare, activități recreaționale. 
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Pe parcursul perioadei de activitate a anului 2016, serviciul a continuat 

activitatea și în cadrul acestuia au fost asistate 17 persoane, dintre care 3 femei și 9 

bărbați, din categoria migranților aflați în dificultate și 5 victime ale traficului de ființe 

umane. Referitor la finalitatea soluționării cazurilor după perioada de plasament de 

criză, putem menționa că: 

 10 beneficiari au fost referiți către DAS raional/asistența comunitară, cu 

scopul reintegrării în familie și ulterioarei monitorizări a cazurilor. 

 2 beneficiari au decedat, consecință problemelor de sănătate cu care se 

confruntau. 

 1 beneficiar a solicitat sistarea serviciilor din proprie inițiativă. 

 3 beneficiari au fost plasați în servicii de plasament de lungă durată, 

conform complexității situației cu care se confruntă.  

 1 beneficiar este în procesul de documentare, pentru ulterioara reintegrare 

în familie.  

 

Direcţia de activitate 3: Prevenirea TFU prin acordarea asistenţei sociale 

potenţialelor victime  

 

Obiectiv 14. Prevenirea traficului de fiinţe umane prin acordarea asistenţei 

persoanelor din grupul de risc  

Un aspect particular al SNR în Republica Moldova îl constituie acordarea 

asistenţei persoanelor din grupul de risc – potenţialelor victime ale traficului de fiinţe 

umane. Conform concepţiei Strategiei SNR, consolidarea eforturilor diverşilor actori în 

cadrul SNR, la diferite nivele ale acestuia, trebuie să conducă la reducerea treptată a 

numărului persoanelor afectate de fenomenul traficului, în timp ce resursele astfel 

eliberate pot şi trebuie să fie utilizate pentru prevenirea fenomenului. Astfel, asistenţa 

acordată potenţialelor victime ale TFU reprezintă principala măsură de prevenire pro-

activă a traficului de fiinţe umane. 

Conform prevederilor Ghidului cu privire la identificarea victimelor și 

potențialelor victime „în calitate de potențiale victime ale TFU pot fi considerate: 

„victimele violenței în familie, copiii și bătrânii rămași fără îngrijire, migranții aflați în 

dificultate, identificați atât pe teritoriul țării, cât și peste hotarele ei și copiii neînsoțiți, 

identificați peste hotarele țării”. Identificarea potențialelor victime se efectuează de 

către membrii EMT sau de către ONG-urile active în domeniu și misiunile 

organizațiilor internaționale în țările de destinație, precum și de către ambasade și 

oficiile consulare ale Republicii Moldova în țările de destinație.  

Conform rapoartelor EMT, în perioada de raportare, la nivel local şi raional au 

fost identificate 336 potenţiale victime ale TFU, inclusiv 209 adulţi (169 femei şi 40 

bărbaţi) şi 127 minori (92 fete şi 35 băieţi). Din informaţiile furnizate de ONG-uri 

reiese că, în perioada de raportare, acestea au identificat un număr de cel puţin 1250 

potenţiale victime ale TFU, inclusiv 753 adulți (718 femei și 35 bărbați) și 497 minori 

(312 fete și 185 băieți).  
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Identificarea este facilitată prin utilizarea Chestionarului B de identificare a 

potenţialelor victime ale TFU. În perioada de raportare echipele multidisciplinare din 

raioanele şi localităţile republicii au participat activ în procesul de referire a 

potenţialelor victime pentru asistenţă şi protecţie în cadrul sistemului. Astfel, conform 

datelor oferite de către coordonatorii echipelor multidisciplinare, s-au făcut 61 de 

referiri la serviciile de nivel naţional, celelalte cazuri rezolvându-se la nivel local sau 

raional.    

 Asistarea potenţialelor victime ale TFU în cadrul sistemului de protecţie socială 

în perioada de raportare este reflectată în Tabelul 7.   

 

Tabelul 7.: Asistenţa oferită potenţialelor victime ale TFU în cadrul sistemului 

de protecție socială  

Măsuri de 

asistenţă socială 

Nr. 

beneficiarilor 

2013 

Nr. 

beneficiarilor 

2014 

Nr. 

beneficiarilor 

2015 

Nr. 

beneficiarilor 

2016 

Prestaţii sociale 119 101 97 84 

Servicii sociale 

(inclusiv): 

208 234 128 107 

1. îngrijirea la 

domiciliu 

5 0 4 16 

2. cantinele de 

ajutor social 

15 9 5 1 

3. sprijin din partea 

asistenţilor sociali 

comunitari 

339 273 173 170 

4. serviciile 

centrelor 

comunitare 

47 20 9 10 

5. specializate de 

îngrijire de zi 

0 1 2 0 

6. centre de 

plasament 

temporar 

63 70 35 20 

7. servicii de tip 

familie 

33 8 14 9 

8. plasarea în CAP 

sau alt centru
4
 

15 16 19 5 

9. plasarea în 

instituţiile pentru 

persoanele cu 

dezabilități 

1 0 0 0 

10.plasarea în 

instituţiile 

12 2 0 3 

                                                 
4
 Această cifră reflectă plasarea în CAP doar a celor beneficiari care au fost referiţi de către EMT.  
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rezidenţiale pentru 

copii 

 

Resursele aflate în gestiunea autorităţilor publice şi disponibile EMT-urilor 

uneori nu sunt suficiente pentru soluţionarea situaţiilor deosebit de dificile în care 

adesea se regăsesc potenţialele victime ale TFU, motiv pentru care anumite intervenţii 

în cadrul SNR se referă spre suport către donatori. Una dintre cele mai costisitoare 

necesități ale planului individual de asistență pentru reintegrarea beneficiarilor SNR 

(atât victime, cât și potențiale victime ale TFU) rămâne a fi asigurarea cu spațiu 

locativ. Acest suport social, la momentul actual practic este neacoperit, inclusiv și de 

donatori.  

În perioada de referinţă, donatorii din domeniu au acordat asistență potenţialelor 

victime TFU prin intermediul EMT şi ONG respectiv, prin gama de servicii acordate 

prin similaritate și victimelor traficului de ființe umane (a se vedea pagina 29).  

 
 Tabelul 8: Servicii acordate potenţialelor victime ale TFU prin intermediul EMT cu 

suportul diferitor programe finanţate de către donatori  

Servicii acordate 

potenţialelor victime TFU 

Cazuri 

asistate 

2014 

(EMT) 

Cazuri 

asistate 

2014 

(ONG) 

Cazuri 

asistate 

2015 

(EMT) 

Cazuri 

asistate 

2015 

(ONG) 

Cazuri 

asistate 

2016 

(EMT) 

Cazuri 

asistate 

2016 

(ONG) 

1. Asistenţă în repatriere; 17 16 8 10 1 33 

2.  Plasarea temporară în 

Centrul de asistenţă si 

protecţie a victimelor TFU 

sau în alt centru, care oferă 

servicii specializate sau 

primare pentru persoanele 

aflate in dificultate; 

117 166 35 274 13 260 

3. Ajutor de primă 

necesitate (alimente, obiecte 

de igienă personală, 

medicamente, îmbrăcăminte 

şi similare); 

156 165 75 313 44 406 

4. Asistenţă medicală; 122 137 53 449 29 356 

5. Asistenţă psihologică 

(consiliere individuală si de 

grup, consilierea membrilor 

de familie, etc.); 

174 160 78 534 35 439 

6. Asistenţă în restabilirea şi 

perfectarea actelor 

40 71 12 76 4 85 

7. Asistenţă juridică 

(reprezentare în instanţii 

diferite, soluţionarea 

problemelor locative etc.); 

50 132 32 268 34 284 
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8. Integrare în învățământul 

general obligatoriu; 

16 32 12 121 23 27 

9. Asigurarea integrării 

profesionale (informare si 

consiliere profesională, 

orientare si formare 

profesionala,stagiu); 

7 19 0 129 1 78 

10. asistenţă in plasarea în 

câmpul muncii;  

6 40 7 98 6 63 

11. consultanţă şi asistenţă 

pentru iniţierea unei 

activităţi de întreprinzător; 

0 15 2 27 0 2 

12. măsuri de dezvoltare a 

potenţialului personal 

(participarea în grupuri de 

susţinere, grupuri de 

consultare psiho-socială 

etc.); 

72 20 1 77 1 31 

 

Reieșind din datele prezentate în tabelul de mai sus se poate observa o 

repartizare a specializărilor privind tipurile de asistenţă oferite dintre EMT şi ONG cu 

ajutorul fondurilor donatorilor, pentru acordarea unor servicii de calitate în scopul 

reabilitării şi reintegrării potenţialelor victime ale TFU.  

Conform datelor stocate la Unitatea Națională de Coordonare a SNR din cadrul 

MMPSF, profilul celor 1075 potențiale victime ale TFU este următor: 299 potențiale 

victime ale TFU după statut social vulnerabil (de regulă în profilul acestor potențiale 

victime se includ: mame solitare neasigurate cu spațiu locativ, familii numeroase, copii 

- absolvenți ai instituțiilor de tip-internat, copiii străzii, persoane repatriate cu 

dezabilități, persoane de etnie rromă, aflați în stare de dificultate, etc.), 478 cazuri de 

violență în familie (dintre care 177 cazuri de minori), 205 migranți în dificultate, 45 

minori neînsoțiți și 48 copii rămași fără îngrijire părintească.  

 

În tabelul de mai jos este reflectată originea potențialelor victime a TFU 

identificate și asistate în cadrul SNR.  

 

Tabelul 9: Cazuri potențiale victime a TFU identificate și asistate prin SNR conform 

datelor UNC din cadrul MMPSF, anul 2016 

 
 Raion  Total 

cazuri 

potenț

iale 

victim

e ale  

Potențiale 

victime 

ale TFU 

după 

statut 

social 

VVF minori 

VVF 

Migranți 

in 

dificultate 

Minori 

neînsoț

iți 

Copii 

rămași fără 

îngrijire 
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TFU vulnerabi

l 
1 Bălți 0 0 0 0 0 0 0 

2 Edineț 9 2 1 1 4 0 1 

3 Căușeni 38 5 8 20 0 1 4 

4 Cahul 12 1 1 1 2 6 1 

5 Călărași 30 21 5 4 0 0 0 

6 Cimişlia  35 11 6 16 1 0 1 

7 Hâncești  1 0 0 0 1 0 0 

8 Ştefan Vodă 42 9 5 13 3 0 12 

9 Floreşti  7 3 1 2 1 0 0 

10 Teleneşti  29 10 5 13 1 0 0 

11 Leova 3 2 1 0 0 0 0 

12 Soroca  2 2 0 0 0 0 0 

13 Ungheni 2 0 1 0 1 0 0 

14 Nisporeni 20 17 2 0 0 1 0 

15 Cantemir 0 0 0 0 0 0 0 

16 Comrat 13 0 5 3 5 0 0 

17 Fălești 0 0 0 0 0 0 0 

18 Chișinău 107 9 50 35 12 1 0 

19 Șoldănești 1 0 0 1 0 0 0 

20 Sângerei 2 0 0 1 1 0 0 

21 Anenii-Noi 10 2 3 1 2 0 2 

22 Ocnița 8 3 4 0 0 1 0 

23 Vulcănești 31 31 0 0 0 0 0 

24 Rezina 11 3 3 5 0 0 0 

25 Râșcani 11 0 2 0 1 0 8 

26 Orhei 33 12 5 10 6 0 0 

27 Basarabeasca 21 4 7 8 0 0 2 

28 Briceni 3 2 0 1 0 0 0 

29 Drochia 3 1 0 0 2 0 0 

30 Glodeni 1 0 0 0 1 0 0 

31 Criuleni 21 11 3 6 1 0 0 

32 Ialoveni 16 5 6 5 0 0 0 

33 Strășeni 19 6 5 8 0 0 0 

34 Dondușeni 2 0 1 1 0 0 0 

35 Dubăsari 16 7 3 1 5 0 0 

36 Ciadîr-Lunga 6 3 2 0 1 0 0 

37 Taraclia 6 1 3 2 0 0 0 

38 Transnistria  369 111 162 18 47 27 4 

39 Alte țări 

(apatrizi, fără 

domiciliu) 

135 5 1 1 107 8 13 

 TOTAL 1075 299 301 177 205 45 48 
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Tabelul 10. Statistica cazurilor de potențiale victime – dezagregate pe sex 

 

 

 

 

În concluzie, menționăm că în cadrul SNR au fost identificate 123 victime ale 

TFU și 1075 potențiale victime ale TFU 

 

Tabelul 11. Statistica cazurilor identificate și asistate prin SNR deținută de UNC  

  
Victime ale TFU 

Femei  TFU Fete VTFU Bărbați VTFU Băieți VTFU 

66 11 43 3 

77 46 

123 

Potențiale victime ale TFU 

Victime ale 

violenței în 

familie 

Persoane vulnerabile Migranți în 

dificultate 

Copii 

neînsoțiți 

Copii 

rămași 

fără 

îngrijire 

Categoria Victime 

Violența 

în familie 

(Adulți) 

Victime 

Violența 

în 

familie 

(Minori) 

Migranți 

în 

dificultate 

(Adulți) 

Migranți 

în 

dificulta

te 

(Minori) 

Minori  

neînsoțiți 

Copii 

rămași 

fără 

îngrijire 

Prevenir

e (adulți) 

Prevenir

e 

(minori) 

Gen F M F M F M F M F M F M F M F M 

Nr. de 

persoane 

asistate 

294 7 103 74 77 41 41 46 8 37 27 21 116 19 88 76 

Total  301 177 118 87 45 48 135 164 

 478 205 45 48 299 
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Victime 

a VF 

adulți 

Victime 

a VF 

minori 

Persoane 

vulnerabile 

adulți 

Persoane 

vulnerabile 

minori 

Migranți 

în 

dificultate 

Copii ai 

migranților 

în 

dificultate 

Copii 

neînsoțiți 

Copii 

rămași 

fără 

îngrijire 

301 177 135 164 118 87 45 48 

478 299 205 45 48 

1075 

 

 

Direcţia de activitate 4: Cooperarea transnaţională  

În perioada 13-15 iunie 2016, OIM a susținut ONG „Veritas” din Odesa, 

Ucraina în organizarea unei mese rotunde regionale cu genericul “Strategia 

implementării mecanismului transnațional a sistemului de referire privind asigurarea 

protecției și asistenței victimelor traficului de ființe umane, copiilor neînsoțiți și 

migranților cu copii, în situație de criză, în parteneriatul bilateral între Republica 

Moldova și Ucraina”. Masa rotundă a avut loc în orașul Odesa și a avut drept scop 

prezentarea experienței Republicii Moldova și Ucrainei în implementarea Sistemelor 

naționale de referire, procedurilor de repatriere a adulților și copiilor, victimelor 

traficului de ființe umane, copiilor neînsoțiți și migranților aflați în dificultate și 

prevederilor legislațiilor naționale în domeniul prevenirii și combaterii traficului de 

ființe umane. La eveniment au participat reprezentanți ai structurilor relevante de stat, 

centrelor de plasament, societății civile din regiunea Odesa, cît și o delegație din 

Republica Moldova compusă din reprezentanți ai diferitor Ministere cu atribuții în 

identificarea și protecția beneficiarilor SNR.  

     În asigurarea continuității activității desfășurate în 2015 privind inițierea 

negocierilor pe marginea Acordului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova și 

Cabinetul de Miniștri al Ucrainei pentru protecția și repatrierea victimelor traficului de 

ființe umane (adulți și copii), copiilor neînsoțiți și migranților aflați în dificultate, 

transmis prin canale diplomatice părții ucrainene în anul 2013, Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei a organizat o masă rotundă cu genericul „Aspectele 

practice privind procesul de identificare, oferirea asistenței sociale și organizării 

procedurii de repatriere a victimelor traficului de ființe umane, persoanelor aflate în 

situație de dificultate și copiilor neînsoțiți”. Evenimentul a avut loc în perioada 5-8 

septembrie 2016, în Odesa, Ucraina, unde au participat reprezentanți ai diferitor 

ministere relevante și reprezentanți ai societății civile din ambele state.  

  Urmare a demersului MAEIE din 29 aprilie 2016, cu privire la propunerea 

părțiiucrainene de a organiza o rundă de negocieri la Chișinău, pe marginea Acordului 

dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind 

cooperarea în domeniul protecției și repatrierii victimelor traficului de ființe umane 

(adulți și copii), copiilor neînsoțiți și migranților aflați în dificultate, MMPSF a menționat 

despre disponibilitatea organizării negocierilor oficiale în primul trimestru al anului 2017.  
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Adițional, MMPSF a demarat procedura de elaborare a proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la acordarea de împuterniciri pentru negocierea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în 

domeniul protecției și repatrierii victimelor traficului de ființe umane (adulți și copii), 

copiilor neînsoțiți și migranților aflați în dificultate.  

Referitor la colaborarea între Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii 

Moldova pentru consultarea proiectului Acordului cu privire la angajarea organizată a 

cetățenilor Republicii Moldova în scopul desfășurării unor activități de muncă provizorii 

pe teritoriul Federației Ruse, aceasta și-a exprimat deschiderea în vederea inițierii 

negocierilor proiectului de Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Federației Ruse privind colaborarea în domeniul migrației de muncă. Astfel, în perioada 

2-3 noiembrie 2016, la Moscova au avut loc consultările moldo-ruse în domeniul 

migrației de muncă pe marginea acestui subiect. Drept rezultat, în cadrul consultărilor, s-

a stabilit că textul proiectului de Acord urmează a fi ajustat la modificările operate în 

legislația Federației Ruse și a Republicii Moldova în perioada 2014-2016, care urmează a 

fi discutate în cadrul următoarei runde de negocieri stabilite de comun acord în I semestru 

2017.  

În perioada 4-7 aprilie 2016, în orașul Târgu-Mureș, România a fost organizat un 

atelier de lucru în domeniul antitrafic, în cadrul căruia a participat delegația Republicii 

Moldova, compusă din președinți ai Comisiilor teritoriale anti-trafic din 7 unități 

administrativ-teritoriale (Edineț, Briceni, Căușeni, Cantemir, Cimișlia, Fălești și 

Șoldănești), Secretariatul Permanent al CNCTFU, Centrul de Asistență și Protecție din 

Chișinău, Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane și Misiunea OIM în 

Moldova. Evenimentul a fost organizat la inițiativa SP, cu suportul financiar al ICMPD 

Viena, în parteneriat cu Agenția Națională împotriva traficului de persoane (ANITP) din 

România în cadrul proiectului „Lupta împotriva traficului de ființe umane și crimei 

organizate – Faza 2 (THB/IFS/2)”. În cadrul atelierului de lucru au participat 38 de 

reprezentanți – 8 din instituțiile organelor de drept, 17 din autorități publice, 13 

reprezentanți ai societății civile – din diferite grupuri pentru a acoperi cât mai larg 

subiectele agendei. Evenimentul a fost găzduit de către Prefectura Județului Mureș, iar 

schimbul de opinii a avut loc cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean, 

Brigăzii de combatere a crimei organizate, Inspectoratului Teritorial de Muncă, 

Inspectoratului Școlar Județean, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului, Organizației “Salvați Copiii” și Direcției de Sănătate Publică Mureș. În 

programul atelierului de lucru au fost incluse și 3 vizite la adăposturile destinate 

victimelor violenței în familie și a TFU, copiilor aflați în situații de risc și cuplurilor 

mamă-copil. 

În 19 aprilie, SP a organizat o ședință de follow-up cu cei 7 reprezentanți ai 

Comisiilor teritoriale – participanți la vizita de studiu, în scopul examinării și analizei 

bunelor practici prezentate de către omologii din România, dar și planificarea activităților 

CT de scurtă și lungă durată. În cadrul evenimentului, deasemenea au fost discutate 

provocările pentru aplicarea bunelor practici preluate din România, considerații privind 
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îmbunătățirea activității CT, resursele financiare disponibile la nivel local și menținerea 

serviciilor existente, eventuale idei de parteneriat cu omologii din România.  

Organizația Internațională pentru Migrație a organizat 2 vizite de studiu, în Haga 

(Olanda) la 14-16 martie și în Madrid (Spania) la data de 6-9 iunie 2016. Ambele 

activități au avut drept scop abordarea extensivă a problematicii spălării de bani și a 

investigațiilor financiare. În cadrul acestora au participat specialiști din cadrul: Centrul 

pentru Combaterea Traficului de Persoane, Procuratura Generală, Secretariatul 

Permanent al CNCTFU, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Centrul 

Internațional „La Strada” și Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în 

Moldova.  

În perioada 5-8 decembrie 2016, la inițiativa ICMPD, în cadrul proiectului 

finanțat de Uniunea Europeană “Combaterea Traficului de Ființe Umane și Crimei 

Organizate (THB/IFS/2)”, a fost organizat Seminarul transnațional în domeniul prevenirii 

și combaterii traficului de ființe umane, focusat pe implementarea sistemelor naționale de 

referire a victimelor traficului de ființe umane (TFU), în Tirana, Albania. 

Seminarul a întrunit delegații din Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina, 

Albania, Serbia și Uniunea Europeană și a avut drept scop schimbul de experiențe și bune 

practici în domeniul menționat. Seminarul a inclus sesiuni tematice privind: 

implementarea sistemelor naționale de referire a victimelor TFU, identificarea și protecția 

copiilor în stradă – victime ale TFU, exploatate prin cerșetorie, evoluțiile și tendințele 

politicii UE în domeniul anti-trafic, provocările privind identificarea TFU în contextul 

fluxurilor migraționale.  

Delegația Republicii Moldova a fost creată din reprezentanți ai Ministerului 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Centrului pentru Combaterea Traficului de 

Persoane al IGP al INI al MAI, Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate 

și Cauze Speciale, Secretariatului Permanent al CNCTFU, Centrului de Asistență și 

Protecție a victimelor și potențialelor victime ale TFU, Centrului de Drept Căușeni, 

Organizației Internaționale pentru Migrație și Centrului Național de Prevenire a Abuzului 

față de Copii (CNPAC).  

În luna octombrie 2016, a fost desfășurată o vizită de studiu de către expertul 

internațional Liliana Sorentino, în vederea evaluării mecanismelor naționale de referire 

pentru identificarea, asistența și protecția drepturilor victimelor traficului de ființe 

umane în Republica Moldova. Evaluarea este pregătită în cadrul proiectului “Lupta 

împotriva traficului de ființe umane și crimă organizată – Faza 2 (THB/IFS/2), 

implementat de către ICMPD, în colaborare cu Expertise France (EF) și Fundația 

Internațională pentru Politici Administrative și Sociale ale Spaniei (FIIAPP)”. 

Proiectul se focusează pe evaluările din Albania, Azerbaijan, Bosnia și Herțegovina, 

Moldova, Pakistan și Turcia. Construit pe realizările proiectului “Lupta împotriva 

Traficului de ființe umane – Faza 1”, implementat în Azerbaijan, Bosnia și 

Herțegovina, Moldova și Turcia, în perioada Ianuarie 2013 – Septembrie 2014, 

proiectul își propune să contribuie la prevenirea și lupta împotriva crimei organizate 

transnaționale, în special în relația cu traficul de ființe umane, prin oferirea expertizei 

și cunoștințelor despre politici, juridice și tehnice pentru țările participante.  
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Raportul examinează mecanismele actuale de referire și coordonare, 

implementate în Moldova, cu scopul identificării victimelor și potențialelor victime ale 

traficului de ființe umane, la nivel național și transnațional, și ulterioarei referiri a 

acestora către servicii de suport, întru protecția drepturilor lor. Analiza Mecanismului 

Național de Referire din Moldova se bazează pe gradul de înțelegere a faptului că 

MNR reprezintă un cadru cooperativ prin intermediul cărora actorii implicați își 

onorează obligațiile în protecția și promovarea drepturilor omului pentru persoanele 

traficate, coordonînd eforturile în parteneriatul strategic cu societatea civilă. Scopul 

principal al MNR este de a asigura că drepturile persoanelor traficate sunt respectate și 

de a oferi o cale eficientă în scopul referirii victimei către servicii de suport. Adițional, 

astfel de mecanisme de referire necesită abordare transnațională, deoarece un 

mecanism transnațional de referire integrează procedura de referire de la faza de 

identificare inițială prin reîntoarcere și asistență între țările de transit, destinație și 

origine, și implică atît instituțiile publice, cît și ONG-urile din diferite țări.  

Evaluarea va conține informație referitor la fenomenul traficului de ființe 

umane în țară, și va evidenția aspectele legislației naționale, cadrul instituțional, 

împreună cu mecanismele de coordonare și referire în domeniul asistenței victimelor 

traficului de ființe umane. Adițional, evaluarea conține analiza componentelor 

specifice a procesului de referire: identificarea, perioada de reflecție și permisele de 

ședere legală, asistența victimelor, accesul la justiție, reîntoarcere, repatriere și 

mecanism transnațional de referire. Într-un final, evaluarea va veni cu concluzii și 

recomandări pentru îmbunătățirea sistemului național de referire existent și sporirea 

nivelului de protecție a drepturilor persoanelor traficate, atît adulți, cît și copii.  
 

 

IV. PROBLEME  ŞI PROVOCĂRI 

Coordonatorii echipelor multidisciplinare, precum şi alți actori ai SNR au indicat 

în rapoartele lor un şir de probleme care împiedică procesul de implementare reușită a 

Strategiei SNR, care nu se deosebesc de cele identificate în anii anteriori și au un 

caracter intersectorial. Totodată, reformele inițiate și rezultatele acestora per fiecare 

domeniu pot asigura o implementare de succes a Strategiei SNR.  

 

А. Cu privire la susţinerea funcţionării SNR (resurse, baza normativă, management, 

etc.) 
 

RESURSELE SNR: 

 

- Subdezvoltarea serviciilor sociale la nivel local, inclusiv a celor prestate 

de ONG-uri pentru diverse categorii de beneficiari (insuficiența centrelor specializate 

de plasament mediu și de lungă durată după intervenția de criză, insuficiența serviciilor 

APP, case de tip familial). 

- În procesul reformei de descentralizare a APL-urilor, serviciile 

descentralizate și desconcentrate la nivel teritorial nu dispun de capacități și cunoștințe 
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pentru a asigura o protecție socială adecvată a păturilor vulnerabile în procesul de 

incluziune socială și prevenirea riscurilor/situațiilor de dificultate. 

- Lipsa unui specialist la nivel local ce ar fi responsabil de asistarea și 

soluționarea cazurilor de trafic de ființe umane și violență în familie.  

- În unele raioane, în pofida instruirilor, EMT-urile rămîn a fi inactive din 

cauza fluctuației cadrelor, în unele cazuri fiind invocată motivația salarială insuficientă 

sau lipsa resurselor financiare.  

- Se atestă insuficiența acordării serviciilor psihologice și juridice la nivel 

local pentru reabilitarea victimelor infracțiunilor.  

 
MANAGEMENTUL SNR 

 

- Cooperarea dintre diferite niveluri ale SNR rămâne în continuare un 

segment ce necesită îmbunătățire continuă, luînd în considerație faptul că SNR dispune 

de 3 nivele de cooperare: comunitar, raional și național.  

- Organizarea misiunilor de repatriere rămâne în continuare o provocare 

pentru MMPSF, reieșind din următoarele dificultăți cu care se confruntă: neacoperirea 

cheltuielilor pentru persoanele aflate în dificultate, aspectele lacunare a legislației 

privind acoperirea cheltuielilor neprevăzute pentru alimentație și vestimentație a 

beneficiarilor în procedura repatriere. Reieșind din faptul că OIM deține o procedură 

mai simplificată de inițiere a procedurii de repatriere și dispune de o rețea de cooperare 

cu reprezentanții misiunilor OIM din alte țări, acesta rămîne în continuare un actor 

important al MMPSF în realizarea procedurilor de repatriere. Pentru eficientizarea 

procesului de repatriere, în special vis-a-vis de cazuri de repatriere urgentă, între OIM 

și MMPSF s-a stabilit o cooperare productivă privind organizarea misiunilor de 

repatriere prin co-participarea fiecărei părți la diferite etape ale acestei proceduri.  

- Cooperarea dintre actorii SNR cu privire la asigurarea plasamentelor de 

urgență/de durată medie și lungă în cadrul centrelor prestatoare de servicii rămâne a fi 

una problematică, mai ales reieșind din reforma de descentralizare a APL-urilor, 

inclusiv cea financiară.  

- Activitatea de raportare din partea coordonatorilor EMT către UNC mai 

rămîne a fi una ineficientă pe motiv că încă nu există un sistem informațional care ar 

facilita raportările on-line și menținerea în acest sens a unei baze de date electronice.  

- Comunicarea/colaborarea coordonatorilor EMT cu organele executive la 

nivel de raion/primărie la fel este prezentată ca fiind problematică, pe motivul 

factorului uman.  

- Suprasolicitarea specialiştilor din cadrul Secţiilor/Direcţiilor de Asistenţă 

Socială şi Protecţie a Familiei, asistenților sociali comunitari în soluționarea mai 

multor categorii de probleme limitează implicarea acestora în asigurarea activității 

EMT-urilor.   

- Abordarea multidisciplinară în asistarea cazurilor mai rămîne a fi una 

ineficientă pe motiv că încă nu au fost stabilite mecanisme de referire între diferite 

sectoare pe marginea problemelor cu care se confruntă beneficiarul. Existența mai 
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multor abordări și proceduri multidisciplinare care creează confuzii și impedimente în 

asistarea cazurilor.  

- Fluctuaţia resurselor umane, membri ai EMT-urilor, are un impact negativ 

asupra calităţii cadrelor în mecanismul instituțional al SNR.  

- Dificultatea efectuării unor proceduri în procesul de asistare și soluționare 

multidisciplinară a cazurilor: ex. tratamentul de dezalcoolizare, lipsa resurselor 

financiare pentru acoperirea medicamentelor costisitoare, ce nu sunt acoperite de polița 

de asigurare medicală obligatorie. 

- UNC în continuare rămîne a fi susținută de către OIM, din lipsa resurselor 

financiare pentru acoperirea acestei activități. 

 
MANAGEMENTUL INFORMAŢIONAL 

 

- Lipsa unui sistem informațional automatizat al SNR de colectare a datelor 

care ar asigura cooperarea și schimbul de informații la diferite nivele. 

- Acoperirea insuficientă a activităţilor de sporire a conştientizării 

populaţiei mai cu seamă în spațiul rural despre pericolele traficului de fiinţe umane şi 

serviciile accesibile victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. 

 

 
BAZA NORMATIVĂ 

 

- Dificultăți privind accesarea mecanismului de subcontractare a serviciilor 

prestate de ONG de către stat.  

- Lipsa mecanismului de finanțare a serviciilor sociale dezvoltate și cele 

noi, precum și a metodologiei de costificare a serviciilor sociale. 

 

 
ALTE PROBLEME/PROVOCĂRI 

 

- Nu toate echipele multidisciplinare create demonstrează o eficiență în 

activitatea desfășurată privind asistența beneficiarilor SNR. Printre EMT-urile cu o 

activitate redusă putem menționa următoarele regiuni: Glodeni, Șoldănești, Briceni, 

Comrat, Cantemir, Rîșcani și municipiul Chișinău (cele 5 sectoare ale municipiului).  

- Necesitatea îmbunătățirii mecanismului de referire a cazurilor pentru 

accesarea serviciilor sociale.   

- Specialiștii EMT nu conștientizează importanța și rolul SNR în activitatea 

desfășurată, percepînd acest sistem ca unul paralel la sistemul de protecție socială și nu 

în calitate de platformă de cooperare, unde rolul activ îi revine fiecărui actor în parte.  

- Implicarea specialiștilor din cadrul EMT în cadrul altor echipe 

multidisciplinare cu activități în alte domenii, create la nivel teritorial.   

 

B. Privitor la asigurarea accesului victimelor şi potenţialelor victime ale TFU la 

asistenţa şi protecţia necesară  
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-  Comportamentul pasiv al unor beneficiari de a întreprinde eforturi 

personale privind schimbarea situaţiei şi colaborarea activă cu EMT; 

- Probleme la nivel local – posibilități reduse ale APL-ului în asigurarea cu 

spaţiu locativ al beneficiarilor SNR, fapt care împiedică procesul de reintegrare în 

localitatea de baştină a beneficiarului; insuficiența locurilor de muncă, la care ar putea 

fi angajate persoanele victime sau potenţialele victime ale TFU, precum și 

atractivitatea scăzută a locurilor de muncă din cauza salariilor joase;  

- Crearea dependenţei de sistemul de protecţie socială (în special ajutor 

social) şi a lipsei de voinţă de a schimba propria situaţie; 

- Insuficienţa resurselor financiare la nivel regional/local pentru acordarea 

serviciilor de lungă durată, anume categoriilor în situaţii deosebit de dificile; 

- La nivel local si raional lipsesc serviciile specializate ale psihologilor 

(consiliere individuală, în grup, de familie, grupuri de suport), psihoterapie, etc.; 

- Subdezvoltarea serviciilor pentru victimele violenţei în familie şi 

insuficienţa serviciilor pentru agresori; 

- Dezvoltarea insuficientă a serviciilor specializate de asistenţă a copiilor 

abuzați sexual (în special, a serviciilor de reabilitare psihologică de criză și de lungă 

durată), victime ale violenţei în familie în raioanele Republicii; 

- Subdezvoltarea serviciilor alternative de instituționalizare pentru adulți cât 

și copii la nivel raional; 

- Refuzul unor victime de a fi documentate oficial; 

- Implicarea pasivă a agenților economici în soluționarea problemelor de 

ordin social.  

- Persistența în societate a atitudinii stigmatizante și discriminatorii faţă de 

beneficiarii SNR; 

- Lipsa încrederii/dorinței victimelor traficului de a coopera cu organizaţiile 

statale de asistenţă şi protecţie – frica de nerespectare a condiţiilor confidenţialităţii. 

- Lipsa resurselor financiare pentru dezvoltarea locuințelor sociale, pentru 

oferirea acestora beneficiarilor fără loc de trai. 

- Lipsa resurselor financiare pentru procurarea poliței de asigurare medicală 

obligatorie, fapt ce duce la diminuarea posibilităților de a accesa serviciile medicale.  

- Necorespunderea programelor de studii și a celor de profesionalizare la 

gradul de pregătire al beneficiarilor, și lipsa experienței de muncă solicitată din partea 

agenților economici pentru angajarea în câmpul muncii a acestora.  

 

Aceste probleme indicate de către participanţii SNR într-adevăr constituie 

impedimente în procesul de reintegrare al beneficiarilor și revictimizării acestora, 

influențând totodată gradul de implementare a Strategiei SNR.   

Apreciabil este faptul că aceste dificultăți ale sistemului de protecție socială în 

tangență cu celelalte domenii de politici s-au regăsit în cadrul inițiativelor de 

modificare a legislației și reformelor inițiate de către autoritățile de resort pe parcursul 

anului 2016.   
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Procedura de acreditare a serviciilor sociale: 

În scopul reglementării cadrului general de creare şi funcționare a sistemului 

integrat de servicii sociale, cu determinarea sarcinilor şi responsabilităților autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, ale altor persoane juridice şi fizice abilitate cu 

asigurarea şi prestarea serviciilor sociale, precum şi protecția drepturilor beneficiarilor 

de servicii sociale a fost adoptată Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 

18.06.2010. Legea dată stabilește condițiile generale privind inspecția socială şi 

obiectivele ei, monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale, sistemul de acreditare a 

prestatorilor de servicii sociale și contractarea prestatorilor de servicii sociale. 

Astfel, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 802 din 28.10.2011 a fost instituită 

Inspecţia Socială. Inspecţia este o autoritate a administraţiei publice din subordinea 

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care are misiunea inspectării 

modului de aplicare corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care 

reglementează acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi 

serviciilor sociale.  

În anul 2012, Parlamentul a aprobat Legea nr. 129 privind acreditarea 

prestatorilor de servicii sociale, care instituie sistemul naţional de acreditare. 

Acreditarea prestatorilor de servicii sociale se face în scopul determinării, în baza 

standardelor de calitate ale acestor servicii, a capacităţii prestatorilor de servicii 

sociale, indiferent de tipul de proprietate, de forma juridică de organizare şi de 

subordonare administrativă, de a presta către populaţie servicii sociale calitative şi în 

scopul sporirii răspunderii pentru respectarea standardelor de calitate. Criteriile 

generale de acreditare a prestatorilor de servicii sociale sunt: baza tehnico-materială; 

activitatea economico-financiară; calificarea personalului; conformitatea calităţii 

serviciilor sociale prestate cu standardele minime de calitate ale acestor servicii. 

Sistemul naţional de acreditare include Consiliul Naţional de Acreditare a prestatorilor 

de servicii sociale, care a fost instituit în baza Hotărîrii Guvernului nr. 998 din  

28.12.2012.  

Pe parcursul anului 2016, Consiliul Național de Acreditare a Presatorilor de 

Servicii Sociale a activat în conformitate cu planul național de activitate coordonat cu 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. În acest context, putem menționa 

elaborarea de către specialiștii Consiliului și expedierea în adresa MMPSF spre 

expertizare a fișelor de autoevaluare și evaluare ale serviciilor „Centrul de reabilitare a 

victimelor violenței în familie”, “Serviciul asistență și protecție a victimelor traficului 

de ființe umane”, “Serviciul Respiro”, “Serviciul – Casă comunitară pentru persoane 

cu dizabilități”, “Serviciul - Centru de asistență și consiliere pentru agresorii familiali”.  

Sistemul Informațional Automatizat Asistență Socială (SIAAS): 

Pe parcursul anului 2016, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în 

cadrul proiectului Băncii Mondiale ”Consolidarea capacității rețelei de asistență 
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socială” a continuat eforturile de dezvoltare a Sistemului Informațional Automatizat 

”Asistență Socială”.  

Sistemul Informaţional Automatizat de Asistenţă Socială (SIAAS) este destinat 

colectării, stocării, procesării şi distribuirii informaţiei autorităţilor publice centrale şi 

locale, persoanelor fizice şi juridice despre beneficiarii, instituţiile şi serviciile 

sistemului de asistenţă socială. În acelaşi timp, SIAAS este un instrument de lucru 

pentru asistenţii sociali, ajutându-i să treacă prin toate etapele necesare pentru 

rezolvarea unui caz.  

 

La moment blocurile funcţionale ale SIAAS sunt constituite din cîteva  module 

de bază: 

1) Prestaţii Băneşti; 

2) Servicii Sociale; 

3) Determinarea dizabilității și capacității de muncă;  

4) Inspecția Socială. 

 

De asemenea sunt implementate funcționalități pentru Acreditarea prestatorilor de 

servicii sociale, Adopții, Implementarea standardelor de prestare a serviciilor,  bilete de 

tratament. 

Modulul Prestaţii Băneşti aplică criteriile de eligibilitate şi calculează cuantumul 

ajutorului social și a unor prestații gestionate de autoritățile locale. Modulul Servicii 

Sociale duce evidenţa cazurilor, serviciilor şi referirilor asociate unui solicitant de 

servicii sociale. Determinarea dizabilității și Inspecția Socială sunt module utilizate în 

activitatea profesională de structurile responsabile de acordarea dizabilității și 

inspectarea corectitudinii aplicării legislației privind acordarea Ajutorului Social și 

serviciilor sociale.  

SIAAS acoperă toate cele trei (3) niveluri administrative în Republica Moldova 

şi realizează procesul de solicitare a asistenţei sociale în timp real. Începând cu nivelul 

local, solicitările/cazurile se supun unor fluxuri de lucru, reguli de eligibilitate şi 

completare cu informație furnizată de constituenți externi. 

La mijlocul anului 2016 a fost semnat contractul pentru extinderea funcțională 

faza II, care include în sine dezvoltarea de funcționalități ale sistemului precum: 

- Funcționalități noi pentru modulul de determinare a dizabilității; 

- Evaluarea prestatorilor de servicii;  

- Extinderea modulului pentru inspecția socială cu posibilitatea de 

inspectare a prestatorilor de servicii; 

- Evaluarea si agregarea datelor privind copiii rămași fără ocrotirea 

părintească; 

- Modulul de formare a utilizatorilor; 

- Automatizarea proceselor la preluarea apelurilor telefonice; 

- Înregistrarea și gestionarea petițiilor; 

- Simplificarea si optimizarea procedurilor de acordare a ajutorului social; 
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Noile funcționalități vor fi implementate pînă în luna iunie 2017.  
 

 

 

Reabilitarea victimelor infracțiunilor 

 

Pe parcursul anului 2016 a fost adoptat cadrul legal pentru asigurarea unor 

condiţii minime de reabilitare a victimelor infracţiunilor, precum şi pentru protecţia şi 

asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale acestora – Legea nr. 137 din 

29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor. Prezenta lege 

reglementează categoriile de victime ale infracţiunilor cărora li se aplică prevederile 

sale, organizarea şi funcţionarea mecanismului de protecţie şi reabilitare a victimelor 

infracţiunilor, modul şi condiţiile de compensare financiară de către stat a prejudiciului 

cauzat prin infracţiune.  
 

          Astfel, autoritatea responsabilă de promovare a politicii în domeniul reabilitării 

victimelor infracţiunilor este desemnat Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei. În desemnarea MMPSF ca autoritate responsabilă a stat la bază faptul că, în 

prezent, ministerul deja este competent cu promovarea politicii în domeniul combaterii 

violenţei în familiei (a se vedea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 45 din 1 martie 2007 cu 

privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie), precum și a art. 20 al Legii nr. 

241 din 20.10.2005 privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane 

activitate care presupune şi măsuri de reabilitare a victimelor acestor infracţiuni, fiind 

calificate ca fiind infracţiuni (art. 165, 206 și art. 201
1
 din Codul penal al Republicii 

Moldova). 

Alte autorităţi responsabile de implementarea prevederilor proiectului Legii au 

fost identificate, pornind de la serviciile care sunt propuse în calitate de suport 

victimelor infracţiunilor, acestea fiind: Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor 

Interne, Procuratura Generală, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată 

de Stat, Ministerul Sănătăţii, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, 

autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

Necesită atenţionare faptul că, proiectul promovează implicarea societăţii civile 

(organizaţii neguvernamentale, voluntari) în procesul de reabilitare a victimelor 

infracţiunilor. Se susţine cooperarea instituţiilor de stat cu organizaţiile 

neguvernamentale sau motivarea acestora din urmă de a se implica în activităţi de 

reabilitare a victimelor infracţiunilor. Valorificarea acestor prevederi ar permite 

dezvoltarea unor parteneriate care să genereze viabilitatea noului sistem ce se doreşte a 

fi creat. Acest fapt este, cu atît mai necesar, cu cît, deja, există organizaţii 

neguvernamentale specializate în reabilitarea victimelor diferitor categorii de 

infracţiuni (ex. a victimelor traficului de fiinţe umane, torturii şi altor rele tratamente). 

Legii cu privire la reabilitarea victimelor propune patru categorii de servicii de suport 

minime ce urmează a fi oferite victimelor infracţiunilor. Acestea sunt:  

- consilierea informaţională;  
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- consilierea psihologică;  

- asistenţă juridică gratuită;  

- compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracţiune. 

 

În acest context, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a instituit un 

grup de lucru intersectorial pentru elaborarea programelor de informare a victimelor 

infracțiunilor cu privire la drepturile lor, prin ordinul Ministrului nr. 156 din 

02.09.2016. Totodată, la ședințele grupului respectiv s-a luat decizia de extindere a 

tematicii de competență al acestuia, și în vederea implementării acțiunii 6.4.6.2 

„Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele tratamente”, 

acțiune prevăzută în Pilonul IV al Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă în sectorul Justiției pentru anii 2011 - 2016.  

În procesul de implementare a prevederilor legale s-au conturat mai multe 

probleme, atît de sector, cît și sistemice. Astfel, s-a constatat lipsa mijloacelor 

financiare în cadrul bugetar al fiecărei entități cu competențe în domeniu pentru 

publicarea și diseminarea unor materiale cu titlu informativ, precum și în 

conceptualizarea acestor programe.  

De asemenea, remarcăm lipsa cunoștințelor elaboratorilor de politici din cadrul 

MMPSF, desemnată în calitate de autoritate coordonatoare în domeniu, accentuînd că 

ministerul nu a beneficiat și nici nu beneficiază de careva asistență tehnică sau 

expertiză privind implementarea acțiunii date. Adițional, remarcăm că pentru oferirea 

serviciilor de suport pentru victimele infracțiunilor, și anume a consilierii psihologice, 

la momentul actual în legislația Republicii Moldova nu este reglementat serviciul 

psihologic, platformă fundamentală de la care să pornim în elaborarea programelor de 

reabilitare a victimelor, axat pe consilierea psihologică. 

Experiența țărilor europene denotă o bună dezvoltare a modelelor serviciilor de 

reabilitare a victimelor torturii, relelor tratamente și degradante și a victimelor 

infracțiunii. Respectiv prin analogie urmează să se dezvolte, și în plan național, un 

pachet de servicii minime, precum consiliere informațională, consilierea psihologică, 

asistența juridică garantată de stat și compensația financiară. 

În textul legii sunt reglementate norme generale privind consilierea psihologică. 

Provocarea constă în asistența psihologică specializată, adică acei specialiști capabili 

să acorde consiliere psihologică unor categorii destul de variate de victime. Cu atît mai 

mult, că avem delegat consilierea psihologică în sarcina structurilor teritoriale de 

asistență socială, care la sigur nu pot face față unor asemenea cerințe.  

În gama de necesități la subiectul dat, remarcăm lipsa liniilor telefonice privind 

consilierea informațională a victimelor infracțiunilor, paginilor web dedicate consilierii 

informaționale a victimelor infracțiunilor, dezvoltate de către fiecare autoritate cu 

competențe în domeniu, materialelor informative (leaflete, buclete, pliante, broșuri, 

etc.), elaborate și editate.  
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Totodată, remarcăm utilitatea realizării campaniilor informaționale (generale cu 

reflectarea per sector a competențelor deținute de autorități) adresate victimelor 

infracțiunilor despre procesul de consiliere informațională. 

Reieșind din competența deținută a MMPSF în asigurarea unei coordonări în 

realizarea politicii Guvernului în domeniul reabilitării victimelor infracțiunilor, a fost 

identificată necesitatea inițierii unei noi compilări/cartografieri a situației actuale în 

domeniu și identificarea lacunelor/perspectivelor de activități ce urmează a fi realizate, 

asigurînd reabilitarea victimelor infracțiunilor. 

 

IV. CONCLUZII 

 

În anul 2016 a continuat extinderea la nivel comunitar şi consolidarea SNR în 

Republica Moldova. Activitatea în acest domeniu a fost efectuată în conformitate cu 

scopurile şi obiectivele de bază ale Strategiei SNR, în parteneriat cu Organizația 

Internațională pentru Migrație, cu susținerea financiară a Ministerului Afacerilor 

Externe al Regatului Norvegiei.  

 

Printre activităţi realizate menționăm:   

A. Instruirea EMT-urilor la nivel comunitar din 4 raioane ale țării: Edineț, 

Basarabeasca, Telenești și Drochia. 

B. Planificarea resurselor financiare pentru procedura de repatriere din 

bugetul de stat, în scopul asigurării procedurii fără cofinanțarea din partea donatorilor.  

C. Continuarea negocierilor cu Ucraina pe marginea Acordului de colaborare 

între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei pentru protecția 

și repatrierea victimelor traficului de ființe umane (adulți și copii), copiilor neînsoțiți și 

migranților aflați în dificultate.  

D. Continuitatea asigurării funcționării serviciului - Serviciul de Criză pentru 

migranți, pe lîngă Azilul  Republican pentru invalizi și pensionari din municipiul 

Chișinău.  

E. Definitivarea și inaugurarea anexei destinate asistenței copiilor, pe lângă 

platforma CAP.  

Rezultatele monitorizării arată că majoritatea sarcinilor privind implementarea 

Strategiei SNR îşi găsesc realizarea în termenii stabiliţi. Un suport considerabil în acest 

sens a fost acordat MMPSF de către partenerii acestuia - organizaţiile internaţionale şi 

neguvernamentale active în domeniul anti-trafic din Moldova. 

 

V. RECOMANDĂRI: 

 

Pentru a asigura implementarea eficientă a SNR-ului după anul 2016, în 

conformitate cu prevederile tratatelor internaționale ratificate în acest domeniu, precum 

și recomandărilor GRETA, trebuie să fie întreprinse următoarele activităţi: 

- Instituționalizarea SNR-ului în contextul Legii nr. 241 privind prevenirea și 

combaterea traficului de ființe umane.  
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- Revederea/modificarea cadrului normativ privind activitatea echipelor 

multidisciplinare teritoriale din cadrul SNR în vederea eficientizării activității acestora 

din perspectiva mai multor abordări multidisciplinare, aprobate pentru diferite profiluri 

ale beneficiarilor (copil, victime a violenței în familie, persoane în etate, persoane 

dependente de drog și alcool, etc.).  

- Facilitarea utilizării modulelor pe TFU și violență în familie din cadrul 

Sistemului Informaţional Automatizat pentru monitorizarea activă şi eficientă a 

cazurilor în cadrul SNR, evitarea dublării asistenţei şi optimizarea acesteia; 

- Consolidarea cooperării internaţionale în domeniul penal şi non-penal prin 

încheierea acordurilor cu ţările în care cetăţenii Republicii Moldova sunt traficaţi. 

Astfel, planificăm continuarea negocierilor cu partea Ucraineană și Federația Rusă 

privind acordurile de colaborare în domeniul de repatriere și asistență a victimelor 

traficului de ființe umane, copiilor neînsoțiți și migranților aflați în dificultate; 

- Instituționalizarea procedurii de instruire continuă în platforma multidisciplinară 

a specialiștilor din cadrul SNR de către Agenția Națională “Asistență Socială”. 

Elaborarea și adoptarea materialului de suport pentru instruirea continuă a specialiștilor 

din cadrul SNR;  
- Îmbunătăţirea mecanismului de identificare și referire a cazurilor de TFU, la 

nivel local în scopul coordonării eficiente a serviciilor prestate de către actorii din 

domeniu, cu accent prioritar asupra categoriilor vulnerabile, inclusiv femei din familii 

social defavorizate, femei - victime ale violenţei în familie, tineri din centre de 

plasament, precum şi bărbaţi economic defavorizaţi. 

- Continuarea organizării activităților în scopul asigurării schimbului de 

experienţă dintre diferite EMT; 

- Continuarea instruirii continue a membrilor echipelor multidisciplinare şi a 

asistenţilor sociali (EMT-urilor) comunitari în domeniile de referinţă; 

- Asigurarea raportărilor din partea coordonatorilor EMT pe cazurile  referite  în 

cadrul sistemului, cu întocmirea dosarelor, privind cazul asistat; 

- Informarea publicului larg cu privire la riscurile de a deveni victime ale 

traficului de ființe umane, cu accent sporit pe anumite grupuri de risc, tineri, victime 

neidentificate, în mod special din mediul rural.  

- Îmbunătăţirea procedurii de repatriere a victimelor traficului de fiinţe umane, în 

ceea ce priveşte protecţia socială a acestora.   

Armonizarea continuă a cadrului legal şi dezvoltarea cadrului secundar de 

implementare a politicilor în domeniu. 

Rămâne actuală concluzia cu referire la continuarea eforturilor privind 

implementarea Strategiei SNR, asigurarea continuității activităților și elaborarea 

platformei consolidate a acestui sistem construit. Este necesară voinţa politică şi 

înţelegerea importanţei domeniului drepturilor omului de către toate organizaţiile - 

participante în SNR, de consolidare a mecanismelor de abordare sistemică 

intersectorială, precum şi a cooperării structurilor guvernamentale cu organizaţiile 

societăţii civile. 


