SUMARUL
Raportului de activitate al Centrului Internaţional „La Strada”
în cadrul Planului naţional de prevenire şi combatere a
traficului de fiinţe umane pe anii 2008 - 2009
CAPITOLUL 1. CADRUL DE ASISTENŢĂ
1.2. Cadrul legal şi de reglementare
Obiectiv specific b) Stabilirea standardelor pentru acordarea asistenţei sociale,
psihologice şi juridice victimelor traficului de fiinţe umane
Activităţi realizate:
1. Elaborarea proiectului formularului standard privind identificarea persoanelor traficate.
Elaborarea Proiectului Regulamentului cu privire la identificarea victimelor traficului de fiinţe
umane în Republica Moldova. Martie 2008.
2. Elaborarea proiectelor formularelor standard privind planul de reintegrare a persoanelor
traficate. Martie 2008
1.3. Consolidarea capacităţii
Scopul strategic 1. Creşterea capacităţii organelor guvernamentale şi neguvernamentale în
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane prin abordări bazate pe drepturile
omului şi orientate spre victimă
Obiectiv specific a) Organizarea instruirii continue în scopul sporirii nivelului de
cunoaştere de către organele de stat şi neguvernamentale a aspectelor traficului de
persoane
Activităţi realizate:
1. Elaborarea proiectului modulului de instruire continuă a specialiştilor din sfera protecţiei
sociale privind identificarea, asistenţa şi protecţia persoanelor traficate. Validarea proiectului
modulului prin seminar tematic cu participarea reprezentanţilor sectorului asociativ din domeniu,
structurilor internaţionale şi MPSFC. Decembrie 2008.
2. Organizarea atelierului naţional „Preocupări în lucrul cu persoanele traficate şi potenţialele
victime – schimb de experienţă” pentru specialişti în domeniul protecţiei sociale. Întocmirea
broşurii privind practici bune în domeniu. Ianuarie 2009
3. Instruirea continuă a reprezentanţilor organelor de drept în identificarea proactivă a
persoanelor traficate – peste 150 poliţişti, procurori, judecători şi specialişti ai Departamentului
Grăniceri informaţi inclusiv în carul programelor de formare organizate de Misiunea OSCE în
RM, Ambasada SUA la Chişinău, oficiul ONUCCOD şi INJ.
Obiectiv specific e) Sporirea cunoştinţelor reprezentanţilor structurilor implicate în
Sistemul Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa socială a victimelor şi a
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane
Activităţi realizate:
1. Organizarea seminarului „Standardizarea şi unificarea formularelor utilizate în cadrul SNR”.
Martie 2008.
2. Organizarea seminarului „Mecanismul Transnaţional de Referire pentru victimele traficului.
Standarde internaţionale”, organizat în cadrul Programului de Susţinere şi Dezvoltare a
Mecanismului Transnaţional de Referire pentru Persoanele Traficate din Europa de Sud-Est.

Familiarizarea şi instruirea reprezentanţilor instituţiilor de stat privind aplicarea standardelor
internaţionale privind identificarea, asistenţa şi protecţia persoanelor traficate. Distribuirea
standardelor către instituţiile de resort din RM. Aprilie 2008
3. Organizarea Conferinţei Internaţionale “Mecanisme Naţionale de Referire pentru asistenţa şi
protecţia victimelor traficului de fiinţe umane (MNR) – teorie şi practică». Întocmirea şi
distribuirea Raportului privind practici bune naţionale şi internaţionale precum şi recomandări în
domeniu. Octombrie 2008
1.4. Managementul informaţional şi cercetările
Scopul strategic: Asigurarea accesibilităţii informaţiilor şi schimbului de date la nivel
naţional şi internaţional, realizarea cercetărilor în domeniul prevenirii şi combaterii
traficului şi acordarea asistenţei victimelor
Activităţi realizate:
1. Cercetarea privind practici internaţionale şi analiza legislaţiei naţionale privind mecanisme de
monitorizare şi evaluare a eforturilor/serviciilor în domeniul protecţiei sociale a persoanelor
traficate, necesară pentru formularea recomandărilor şi stabilirea modalităţii optime de crearea
a mecanismului de monitorizare a SNR în RM. Conceptualizarea mecanismului de monitorizare
a SNR în RM. Ianuarie - noiembrie 2008.
2. Cercetarea privind practici internaţionale în domeniul acreditării precum şi analiza cadrului
legislativ naţional privind mecanisme de acreditare existente, necesară pentru formularea
recomandărilor în susţinerea elaborării Legii privind acreditarea serviciilor sociale precum şi în
susţinerea elaborării Regulamentului privind acreditarea serviciilor sociale în cadrul SNR.
Raport spre difuzare – decembrie 2009.
Obiectiv specific a) Evaluarea dimensiunii şi tendinţelor traficului de fiinţe umane
Activităţi realizate:
1. Analiza comprehensivă a situaţiei privind traficului de persoane în Republica Moldova.
Septembrie 2009-Februarie 2010. Raport spre difuzare – Aprilie 2010.
2. Cercetarea privind practici curente de conducere a audierilor legale cu copii, necesară pentru
formularea recomandărilor privind consolidarea mecanismului de protecţie a martorilor
vulnerabili în RM. Ianuarie - decembrie 2009. Raport spre difuzare – Februarie 2010.
CAPITOLUL 2. PREVENIREA
2.1. Sensibilizare şi educaţie
Obiectiv specific a) Sensibilizarea publicului larg privind pericolul traficului de fiinţe
umane
Activităţi realizate:
1. Sensibilizarea publicului larg privind pericolul traficului de persoane, vulnerabilităţii
migrantului lucrător, în special femei. Elaborarea şi plasarea spoturilor video (6 materiale),
elaborarea panotajului stradal, postere şi alte tipărituri cu caracter informaţional (circa 20 000
exemplare) şi distribuirea acestora preponderent în zonele rurale; scrierea şi plasarea articolelor
în ziarul „Makler” – 72 articole; interviuri oferite presei – 78 interviuri. Ianuarie 2008 – octombrie
2009.
Obiectiv specific b) Creşterea sensibilizării grupurilor de risc privind pericolele asociate
traficului şi migraţiei ilegale

Activităţi realizate:
1. Informarea tinerilor privind migraţia sigură şi pericolul traficului de persoane - 430 seminare
desfăşurate cu participarea a 8980 elevi din instituţiile de învăţămînt pre-universitar din regiunile
rurale.
2. Seminare de informare a tinerilor privind programele work-and-travel – 10 seminare pentru
460 studenţi din instituţii universitare din RM.
3. Organizarea acţiunilor de sensibilizare a tinerilor prin intermediul flash-mobs, tîrgul locurilor
de muncă, forumuri pentru tineret, şi alte. Total participanţi – peste 2500 persoane. Ianuarie
2008 – octombrie 2009.
Obiectiv specific c) Sensibilizarea şi instruirea reprezentanţilor structurilor
guvernamentale şi neguvernamentale care lucrează cu "grupurile de risc" privind traficul
de persoane
Activităţi realizate:
1. Instruirea avansată a grupelor mobile de lectori – educatori de la egal la egal în domeniul
prevenirii traficului de persoane. Total lectori - 50 tineri. Octombrie 2008/2009
2. Întocmirea Ghidului Practic privind consilierea telefonică în domeniul prevenirii traficului de
persoane. Distribuirea acestuia în cadrul comunităţii anti-trafic. Decembrie 2008.
3. Instruirea reprezentanţilor APL şi a grupurilor profesionale din teritoriu privind problematica
traficului de persoane şi rolul acestora în contracararea fenomenului dat. Total participanţi – 440
specialişti din 10 raioane ale RM. Ianuarie – decembrie 2008.
2.2. Reducerea vulnerabilităţii
Obiectiv specific a) Reducerea vulnerabilităţii sociale şi economice a potenţialelor victime
ale traficului şi a potenţialilor migranţi
Activităţi realizate:
1. Consiliere şi suport informaţional privind migraţia sigură, riscurile asociate plecării ilegale şi
pericolul traficului/exploatări - cca 3700 migranţi consiliaţi prin intermediul Liniei - Fierbinţi
naţionale. Ianuarie 2008-octombrie 2009.
2. Facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la asistenţă specializată – 72 persoane victime
ale violenţei în familie, contrabandei de persoane, scoaterii ilegale a copiilor peste hotare,
abuzului şi exploatării sexuală a copiilor le-au fost acordate servicii de mediate la etapa
interviului de identificare şi au fost informaţi despre serviciile de asistenţă existente şi
modalitate de accesare a acestora.
Obiectiv specific c) Diminuarea discriminării femeilor, minorităţilor, copiilor, migranţilor şi
a altor grupuri vulnerabile
Activităţi realizate:
1. Realizarea sondajului de opinie publică privind cunoaşterea problematicii violenţei în familie
şi atitudini vizavi de victimele violenţei în familie. Distribuirea rezultatelor în carul comunităţii
anti-trafic şi egalitatea gender din RM. Februarie 2008
2. Evaluarea rapidă a fenomenului violenţei în familie şi a serviciilor disponibile subiecţilor
violenţei în familie. Întocmirea şi distribuirea Raportului cu constatări şi recomandări în cadrul
comunităţii anti-trafic şi egalitatea gender din RM. Iunie 2008.
3. Facilitarea accesului victimelor violenţei în familie la asistenţă necondiţionată – lansarea
Telefonului de Încredere pentru Femei. Noiembrie 2009.

4. Participarea la lucrările Comitetului Special pentru prevenirea şi combaterea violenţei
împotriva femeilor şi violenţei în familie al Consiliului Europei (CAHVIO) centrate pe elaborarea
Convenţiei Europene privind Prevenirea şi Contracararea Violenţei în Familie. Aprilie decembrie 2009
CAPITOLUL 3. ASISTENŢA ŞI PROTECŢIA VICTIMELOR ŞI MARTORILOR
3.1. Identificarea victimelor
Obiectiv specific: Facilitarea identificării/auto-identificării persoanelor traficate, în special
a copiilor
Activităţi realizate:
1. Facilitarea accesului persoanelor traficate la asistenţă imediată şi necondiţionată – 140
persoane traficate (inclusiv prezumate) au fost identificate inclusiv prin intermediul LinieiFierbinţi naţionale şi le-a fost acordată asistenţă informaţională şi consiliere juridică, asistenţă în
recuperarea din locul exploatării, repatrierii şi accesării serviciilor specializate inclusiv însoţirea
socială şi referirea directă. Ianuarie 2008 - septembrie 2009.
3.4. Protecţia martorilor şi abordarea judiciară a persoanelor traficate
Activităţi realizate:
1. Protecţia martorilor vulnerabili în procesul de urmărire penală – 53 persoane preponderent
minori au fost însoţiţi psihologic şi le-au fost acordate servicii de mediere în cadrul audierilor
legale. Au fost întocmite fişe de evaluare psihologică şi predate lucrătorilor organelor de drept
spre anexare la dosarele respective care include opinia specialistului asupra cazului dat,
precum şi recomandări privind protecţia victimei-martorului. Ianuarie 2008-septembrie 2009.
CAPITOLUL 4. INVESTIGAREA ŞI URMĂRIREA ÎN JUSTIŢIE A TRAFICANŢILOR
4.2. Cooperarea poliţienească şi judiciară internaţională
Obiectiv specific: b) Sporirea capacităţilor colaboratorilor din organele de drept şi judiciare
în vederea cooperării cu autorităţile respective din alte state
Activităţi realizate:
1. Facilitarea accesului specialiştilor din RM la practici regionale şi internaţionale în domeniu
precum şi la stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare în domeniu cu structurile
abilitate - organizare şi acordarea suportului logistic pentru vizite de studiu în Cipru,
Bulgaria, Macedonia, Italia, Croaţia
Cooperarea internaţională
Activităţi realizate:
Participarea la lucrările mai multor grupe de lucru şi conferinţe internaţionale privind elaborarea
recomandărilor în domeniul:
- stabilirii indicatorilor privind traficul de persoane în scop de exploatare sexuală şi
prin muncă,
- repatrierii securizate a persoanelor traficate
- contracarării exploatării sexuale comerciale a copiilor inclusiv pornografia
infantilă,
- managementul datelor în domeniul contracarării traficului de persoane din
perspectiva protecţiei datelor personale ale persoanelor traficate
- cadrului juridic de reglementare al eforturilor în domeniul asistenţei şi protecţiei
persoanelor traficate şi rolul Memorandumurilor de colaborare;
- crearea mecanismului de monitorizare a Protocolului de la Palermo

asigurarea transparenţei şi caracterului independent al grupului GRETA de
monitorizare a implementării Convenţiei Europene anti-trafic
- implementării Directivei Consiliului Europei privind Permisele de reşedinţă
temporară pentru persoanele traficate,
- politicilor migraţioniste centrate pe protecţia migranţilor lucrători ca factor
important pentru prevenirea traficului de persoane
organizate de către OSCE, OIM, CIEPM (ICMPD), Alianţa Globală Împotriva Traficului de
Persoane (UNGIFT), Alianţa Globală Împotriva Traficului de Femei (GAATW), ONUCCOD
(UNODC), Consiliul Europei, etc. Ianuarie 2008 – septembrie 2009
-

